
 

 

 

 

Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593  

USTAWA  
z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej 

stan prawny na 21.01.2021 

 

                                                    Rozdział 3  

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku  

 

Art. 67. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być 

prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.  

1a. Uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wymaga również prowadzenie placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku przez usługodawcę z państwa członkowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1252).  

2. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot o nie występujący:  

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie;  

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 68;  

3) przedstawi:  
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b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,  

c) zaświadczenie organu nadzoru budowlanego potwierdzające możliwość użytkowania obiektu 

budowlanego określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),  

d) koncepcję prowadzenia placówki,  

e) informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

f) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała 

placówką, i zaświadczenie, że ze względu na stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia 

placówki,  

g) oświadczenie, że nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–

6, w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

placówki;  

4) nie został prawomocnie ukarany za czyny, o których mowa w art. 130 ust. 4–6, w okresie 5 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.  

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. g, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do 

odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

3. Wojewoda prowadzi rejestr placówek, o których mowa w ust. 1. Rejestr jest jawny.  

3a. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki, o której mowa w ust. 

1:  

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie,  

2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 68,  

3) nie przedstawi na żądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o 
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– wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów albo na 

dostarczenie wymaganych dokumentów.  

3b. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, wojewoda cofa zezwolenie na 

prowadzenie placówki.  

3c. W przypadku cofnięcia zezwolenia wojewoda wykreśla placówkę z rejestru, o którym mowa 

w ust. 3.  

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i wzór wniosku 

o zezwolenie, uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej opieki osobom przebywającym 

w takich placówkach.  

Art. 68. 1. Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:  

1) opiekuńczych zapewniających:  

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,  

b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby,  

c) opiekę higieniczną,  

d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,  

e) kontakty z otoczeniem;  

2) bytowych zapewniających:  

a) miejsce pobytu,  

b) wyżywienie,  

c) utrzymanie czystości.  

2. Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i 

intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także 

prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia 

bezpieczeństwa.  

2a. W przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu osoby 

przebywającej w placówce, będącej osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca tą 
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tę osobę terenu placówki na podstawie zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego ograniczenia.  

2b. Ograniczenie może być wydane na czas oznaczony wskazany w zaświadczeniu lekarza, nie 

dłuższy niż 6 miesięcy.  

2c. Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera wskazanie osoby, której to 

ograniczenie dotyczy, okresu, na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz pouczenie o 

prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograniczenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu 

znajduje się placówka.  

2d. Ograniczenie doręcza się osobie przebywającej w placówce, a gdy jest ona osobą 

ubezwłasnowolnioną całkowicie, również jej przedstawicielowi ustawowemu. Doręczając 

ograniczenie, osoba kierująca placówką poucza osobę w niej przebywającą o prawie do złożenia 

wniosku o uchylenie ograniczenia.  

2e. Informację o ograniczeniu osoba kierująca placówką przesyła do sądu opiekuńczego, w 

którego okręgu znajduje się placówka, w terminie 3 dni od dnia doręczenia ograniczenia osobie 

przebywającej w placówce.  

2f. Osoba przebywająca w placówce, w tym również osoba ubezwłasnowolniona, jej 

przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca 

nad nią faktyczną opiekę mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się 

placówka, z wnioskiem o uchylenie ograniczenia.  

2g. W sprawach określonych w ust. 2c sąd opiekuńczy orzeka niezwłocznie po przeprowadzeniu 

rozprawy. Rozprawa powinna się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu 

wniosku o uchylenie ograniczenia.  

2h. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie w zakresie ograniczenia 

możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki przez osobę w niej przebywającą 

odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący placówkę.  

3. Usługi opiekuńcze powinny zapewniać:  

1) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, 

myciu i kąpaniu;  

2) organizację czasu wolnego;  

3) pomoc w zakupie odzieży i obuwia;  

4) pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.  
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1) budynek i jego otoczenie – bez barier architektonicznych;  

2) w budynkach wielokondygnacyjnych bez dźwigów osobowych – pokoje mieszkalne oraz 

pomieszczenia wymienione w ust. 5 usytuowane na parterze;  

3) pokoje mieszkalne – nie więcej niż trzyosobowe, z tym że:  

a) pokój jednoosobowy – nie mniejszy niż 9 m2,  

b) pokój dwu- i trzyosobowy – o powierzchni nie mniejszej niż po 6 m2 na osobę,  

c) pokoje mieszkalne – wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła i szafkę nocną dla 

każdej osoby,  

d) pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której mowa w lit. a i b, jeśli 

odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.  

4a. Jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego 

powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający 

wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.  

5. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna posiadać:  

1) pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia;  

2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;  

3) jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, 

wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z 

tym że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się 

zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.  

5a. Placówki mieszczące się w budynkach wpisanych do rejestru zabytków są obowiązane spełnić 

warunki, o których mowa w ust. 4 i 5, w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 

1378).  

6. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna zapewnić:  

1) co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;  

2) przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien 
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3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;  

4) możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby karmienie;  

5) środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do 

higieny osobistej;  

6) sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.  

7. Wymóg, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie ma zastosowania do placówek, w których 

przebywa nie więcej niż 5 osób, jeżeli placówki te są wyposażone w urządzenie do 

przemieszczania osób niepełnosprawnych, a łazienki i toalety znajdują się na tej samej 

kondygnacji, na której znajdują się pokoje mieszkalne.  

8. W jednym budynku placówki nie może przebywać więcej niż 100 osób, którym jest 

zapewniana opieka całodobowa.  

Art. 68a. Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany:  

1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą:  

a) umowę o świadczenie usług w placówce,  

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w 

przypadku braku numeru PESEL,  

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli 

został ustanowiony,  

d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności:  

– informacje o wydanych orzeczeniach,  

– zalecenia lekarskie,  

– ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze 

wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń zdrowotnych,  

– ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze 

wskazaniem daty i zakresu tego środka, ©Kancelaria Sejmu s. 68/132  
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e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna 

prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce,  

f) postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie w 

placówce – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie,  

g) zaświadczenia lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w 

placówce możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki,  

h) ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki,  

i) orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania 

terenu placówki;  

2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę 

informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do 

rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku;  

3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym 

prowadzi placówkę, informacje dotyczące:  

a) zakresu działalności prowadzonej w placówce,  

b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania 

podmiotu;  

4) do wykonywania czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, zatrudniać osoby 

posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika 

medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo osoby posiadające 

udokumentowane, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu 

usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;  

5) zatrudniać osoby, o których mowa w pkt 4, w wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru 
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mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym że czas pracy osoby fizycznej 

prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w pkt 4, zalicza się w wymiarze 

1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza 

się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej placówce.  

Art. 68b. W placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku może być zapewniana opieka wyłącznie osobom 

pełnoletnim.  

Art. 68c. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być umieszczona w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy 

wyraża zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.  

Art. 69. 1. W przypadku prowadzenia przez podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, w 

ramach działalności statutowej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, stosuje się art. 67 ust. 1–

3c i art. 68–68c.  

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku i wzór wniosku o zezwolenie, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwej opieki osobom przebywającym w takich placówkach.  

  


