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1. WSTĘP 
 

Domy pomocy społecznej stanowią bardzo ważny typ jednostek pomocy społecznej. Wynika 

to z faktu, że obejmują całodobową opieką osoby, którym nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w środowisku zamieszkania1. Chociaż nowocześnie pojmowana pomoc społeczna 

słusznie kładzie nacisk na rozwój środowiskowych form wsparcia, to jednak należy mieć 

świadomość istnienia pewnej liczby osób trwale chorych, całkowicie niezdolnych do 

prowadzenia gospodarstwa domowego i nie posiadających oparcia w rodzinie. Takim 

osobom należy stworzyć warunki gwarantujące pełną opiekę i pomoc medyczną na 

odpowiednim poziomie. Celowi temu służą między innymi domy pomocy społecznej.  

 

Prognozy demograficzne przewidują zwiększanie się udziału ludności starszej i najstarszej. 

Ponadto - ze względu na niewielką dzietność rodzin, stanowiących naturalne środowisko 

opiekuńcze - zapotrzebowanie na usługi świadczone przez DPS-y będzie wzrastać. Skala 

przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i sfinansowaniem odpowiedniej liczby miejsc  

w tego rodzaju placówkach stanowić będzie w najbliższej przyszłości poważne wyzwanie.  

O skali problemu może świadczyć fakt, że już dzisiaj daje się zauważyć występowanie 

poważnych trudności w dostępie do DPS. Wskazuje na to chociażby liczba oczekujących na 

zamieszkanie w domu pomocy społecznej. Według danych ujętych w raporcie Ocena 

zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2014 na koniec 2013 roku  

w województwie śląskim było to 1 980 osób2. To samo źródło wskazuje, że środki przeznaczone 

na sfinansowanie pobytu mieszkańców w DPS stanowią największą część wydatków na 

świadczenia pomocy społecznej realizowane w ramach zadań własnych gmin. 

Symptomatyczny jest też stały wzrost kwoty środków przeznaczanych na ten cel. O ile w 2008 

roku było to 46,2 mln zł, to w 2013 roku już 133,0 mln zł. 

 

Powyższe kwestie zdecydowały o tym, że w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania dotyczącego domów 

pomocy społecznej. Jego celem było dokonanie diagnozy sytuacji w tych ważnych dla 

systemu pomocy społecznej jednostkach. W ramach badania uwzględniono kwestie: 

struktury domów pomocy społecznej, zasobów, którymi dysponują oraz cech społeczno-

demograficznych ich mieszkańców. Sporo miejsca poświęcono ocenie sytuacji  

w poszczególnych obszarach funkcjonowania DPS oraz czynnikom mającym wpływ na 

realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.  

                                                           
1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 54 ust. 1. 
2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Ocena zasobów pomocy społecznej. 

Województwo śląskie 2014, Katowice 2014, s. 13. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.rops-

katowice.pl/ois w sekcji Do pobrania. 
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Badanie Domy pomocy społecznej w województwie śląskim zostało zrealizowane  

w Obserwatorium Integracji Społecznej, działającym przy Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej 

integracji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Ankietowa faza badania trwała od 16 do 30 lipca 2014 r. przy czym, 

w celu zapewnienia porównywalności danych, większość ujętych w kwestionariuszu pytań 

dotyczyła stanu na koniec 2013 r. Badaniem objęto 100 jednostek (wraz z filiami). Ankietę 

wypełniło i odesłało 91% z nich. 

 

Autorzy niniejszego opracowania serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym  

w realizację projektu badawczego Domy pomocy społecznej w województwie śląskim, w tym 

dyrektorom i pracownikom DPS. Dziękujemy także Wydziałowi Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego za udostępnienie aktualnego i szczegółowego wykazu domów 

pomocy społecznej działających w naszym regionie. Szczególne wyrazy wdzięczności należą 

się osobom, które merytorycznie wsparły realizację projektu poprzez swój udział w procesie 

konsultacji narzędzia badawczego. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

Województwa Śląskiego 
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2. STRESZCZENIE 
 

W badaniu Domy pomocy społecznej w województwie śląskim przeprowadzonym w drugiej 

połowie lipca 2014 roku udział wzięło 91 DPS. Wśród tej liczby najwięcej było domów pomocy 

społecznej dla: osób w podeszłym wieku (28), osób przewlekle psychicznie chorych (18), 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (12) oraz osób przewlekle somatycznie chorych 

(11). Najrzadziej występującym rodzajem były DPS dla: osób niepełnosprawnych fizycznie (1), 

w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (4). 

 

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotu prowadzącego stwierdzono, że wśród badanych 

domów pomocy społecznej najwięcej było prowadzonych przez kościelne osoby prawne 

(36,6%) oraz samorządy powiatów (31,9%). Prawie co czwarty DPS był prowadzony przez 

samorząd gminy. Inne podmioty cechowały znacznie mniejsze udziały: stowarzyszenia – 3,3%, 

fundacje – 1,1%, pozostałe podmioty – 3,3% 

 

Zdecydowana większość badanych domów pomocy społecznej charakteryzowała się 

zasięgiem ponadlokalnym (91,1%). Zasięg lokalny czyli nieprzekraczający jednej gminy lub 

miasta posiadało 5,6% badanych jednostek. Najmniejszy udział miały DPS charakteryzujące 

się zasięgiem ograniczonym do danego powiatu. Stanowiły one 3,3% badanych domów. 

 

Według stanu na koniec 2013 roku w ankietowanych domach pomocy społecznej 

przebywało 7 883 osób. Osoby w wieku 0-18 lat stanowiły zaledwie 0,8% ogółu mieszkańców 

tego rodzaju jednostek. Kategoria wiekowa 19-64 zanotowała udział na poziomie 47,8%, 

natomiast seniorzy (osoby w wieku 65+) stanowili 51,4% ogółu mieszkańców DPS. Na uwagę 

zasługuje wysoki udział (na poziomie 26,6%) subkategorii osób w wieku 41-59 lat. 

 

Wśród mieszkańców DPS dominowały kobiety, których udział wyniósł 57,0%. Stanowiły one 

większość w kategorii wiekowej 0-18 lat oraz od 70 lat wzwyż. Wśród pełnoletnich 

mieszkańców domów pomocy społecznej udział kobiet rósł wraz ze wzrostem kategorii 

wiekowej. O ile wśród osób w wieku 70-74 lat proporcje płci były wyrównane, to wśród osób 

w wieku 75-79 lat kobiety stanowiły 65,1%, wśród osób w wieku 80-84 lat – 78,6%, natomiast 

wśród przedstawicieli kategorii 85 lat i więcej, już 86,5%. 

 

Jeśli chodzi o przyczynę umieszczenia w domu pomocy społecznej3, to najczęściej był nią: 

podeszły wiek (28,9%) i przewlekła choroba psychiczna (24,1%), rzadziej przewlekła choroba 

somatyczna (18,9%), niepełnosprawność intelektualna dotycząca osób dorosłych (14,9%) 

                                                           
3 Badane DPS miały możliwość wskazania więcej niż jednej przyczyny. 
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oraz niepełnosprawność fizyczna (10,0%). Najrzadziej do DPS kierowano osoby z powodu 

uzależnienia od alkoholu (1,4%) oraz niepełnosprawności intelektualnej dotyczącej dzieci  

i młodzieży (4,6%). 

 

Spośród ogółu mieszkańców domów pomocy społecznej osoby nie opuszczające łóżek 

stanowiły 15,0%. Pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wykonywały 84 osoby 

(1,1%). Uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej były 303 osoby, które stanowiły 3,8% ogółu 

mieszkańców DPS.  

 

Najczęstszym źródłem dochodu mieszkańców DPS była renta. Świadczenie to otrzymywało 

39,9% osób zamieszkujących domy pomocy społecznej. Emerytura stanowiła główne źródło 

dochodu dla 35,6% mieszkańców, renta socjalna dla 13,2%, zasiłek stały dla 9,7%. Dochód  

z innych źródeł dotyczył 1,0%, natomiast bez dochodu było 0,5%. 

 

Według stanu na koniec 2013 roku w domach pomocy społecznej na terenie województwa 

śląskiego liczba osób umieszczonych na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 

roku wyniosła 3 245 (41,6% ogółu mieszkańców). W tej grupie można było wyróżnić dwie 

subkategorie: osoby opłacające pobyt oraz zwolnione z odpłatności. Pierwsza z nich liczyła 

2 954 osoby (37,8% ogółu mieszkańców DPS), natomiast druga 6 osób (0,1% ogółu 

mieszkańców DPS). Kategoria osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na 

podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 roku, które opłacały pobyt w pełnej 

wysokości, liczyła 305 osób (3,9% ogółu mieszkańców DPS). 

 

Mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji 

wydanej po 1 stycznia 2004 roku można podzielić na: wnoszących opłatę za pobyt bez 

dopłaty gminy oraz wnoszących opłatę z dopłatą gminy. Pierwsza kategoria liczyła 154 

osoby (2,0% ogółu mieszkańców DPS), natomiast druga 4 230 osób (54,2% ogółu 

mieszkańców DPS). Osób wnoszących opłatę z pełną dopłatą gminy było 37. Stanowiły one 

0,5% ogółu zamieszkujących domy pomocy społecznej. 

 

Powyższe dane wskazują, że tylko niewielki odsetek mieszkańców (niecałe 6%) w pełni 

pokrywa koszty swojego pobytu w domu pomocy społecznej. Do pozostałych osób w różnym 

stopniu dopłacają: budżet państwa oraz budżety samorządów gmin i powiatów. 
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W domach pomocy społecznej, które wzięły udział w badaniu, na koniec 2013 roku, na 

podstawie stosunku pracy4, zatrudnione były 5 482 osoby, na podstawie umów cywilno-

prawnych 471 osób, staże odbywało 57 osób, praktyki 112 osób, a wolontariat świadczyły 253 

osoby5. W ramach badania ankietowane jednostki proszone były o ocenę sytuacji w zakresie 

liczebności kadry. Oceny dokonywano na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało liczebność 

niewystarczającą, a 5 – liczebność wystarczającą. Średnia ze wszystkich badanych jednostek 

wyniosła 3,94, co świadczy o występowaniu niedoborów. 

 

Wśród ogółu pracowników zdecydowanie przeważały kobiety, które stanowiły 87,2% ogółu 

zatrudnionych, przy czym w wypadku kadry kierowniczej6 odsetek ten wynosił 79,6, natomiast 

u pozostałych pracowników 87,8. Uzyskane dane wskazują więc na pewną 

nadreprezentację mężczyzn wśród kadry kierowniczej domów pomocy społecznej. 

 

Spośród ogółu pracowników DPS najwięcej było osób z wykształceniem średnim (49,7%). 

Porównywalne udziały miały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (21,2%) oraz 

wyższym (21,9%). Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiadało 7,2% pracowników.  

 

Wśród kadry kierowniczej dominowały osoby z wykształceniem wyższym (74,6% kategorii), 

wśród opiekunów - pracownicy z wykształceniem średnim (80,9% kategorii). W przypadku 

„pozostałych pracowników” również dominowały osoby ze średnim wykształceniem przy 

czym ich udział był niższy i wyniósł 38,9%. Najwyższe udziały pracowników z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym zanotowano wśród „pozostałych 

pracowników” – wyniosły one odpowiednio 30,3% oraz 10,7%. Przeciętna wartość ocen 

kwalifikacji kadry dokonywana przez badane jednostki na skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało niskie 

kwalifikacje, a 5 kwalifikacje wysokie) wyniosła 4,24. 

 

W strukturze pracowników według działów dominowały osoby zatrudnione w działach 

opiekuńczo-terapeutycznych (52,6%) oraz gospodarczych i obsługi (23,0%). Zdecydowanie 

mniejszy udział mieli pracownicy działów medyczno-rehabilitacyjnych (10,7%) oraz 

administracyjnych (8,3%). Dyrektorzy oraz ich zastępcy stanowili 2,3% pracowników, natomiast 

„pozostali pracownicy” 3,1%. 

 

Wyniki analizy zatrudnienia według struktury stanowisk wskazują na najwyższe udziały 

opiekunów (27,6%) oraz pielęgniarek (10,3%). Znacznie mniej było kierowników 

                                                           
4 Osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru oraz mianowania z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. 
5 W przypadku wolontariuszy uwzględniano wyłącznie osoby posiadające porozumienie aktualne na koniec 2013 r. 
6 Do kadry kierowniczej zaliczano dyrektora jednostki wraz z jego zastępcą(ami) oraz kierowników działów/zespołów/ 

sekcji. 
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działów/zespołów/sekcji (5,1%), instruktorów terapii zajęciowej (3,4%), pracowników 

socjalnych (3,3%) i rehabilitantów (2,4%). Dyrektorzy oraz ich zastępcy stanowili 2,0% 

pracowników badanych jednostek, natomiast psycholodzy 1,2%. Osoby pracujące na innych 

stanowiskach stanowiły 44,7% osób zatrudnionych w DPS.  

 

Analiza zaspokojenia potrzeb w ujęciu stanowiskowym wskazuje, że najlepiej zaspokojone 

były potrzeby w zakresie: dyrektorów oraz ich zastępców (średnia z ocen 4,88), kierowników 

działów/zespołów/sekcji (średnia z ocen 4,71) oraz pracowników socjalnych (średnia z ocen 

4,62). Najniższe oceny spośród pracowników otrzymali opiekunowie (średnia z ocen 3,97), 

natomiast w całym zestawieniu najniższymi średnimi ocenami cechowali się: wolontariusze 

(średnia z ocen 3,11), stażyści (średnia z ocen 3,43) oraz praktykanci (średnia z ocen 3,79). 

 

Badane domy pomocy społecznej znacznie różnią się od siebie wielkością mierzoną 

statutową liczbą miejsc. Największa badana jednostka dysponowała 278 miejscami, 

natomiast najmniejsza 25. Według stanu na 30 czerwca 2014 roku ogólna liczba miejsc jakimi 

dysponowały badane DPS wyniosła 7 994 i była wyższa o 10 w porównaniu z końcem 2013 r. 

W latach 2011-2013 w badanych domach liczba miejsc wzrosła o 215 tj. o 2,8%. Dane 

uzyskane w ramach badania wskazują, że w ciągu 30 dni od daty wypełnienia ankiety7 

niewykorzystane były 123 miejsca. Stanowiły one 1,5% ogółu miejsc będących w dyspozycji 

DPS. 

  

Wyniki badania wskazują, że ankietowane DPS dość dobrze oceniały sytuację w zakresie 

powierzchni pomieszczeń. Najlepsze oceny otrzymały: kuchnie centralne (średnia ocen 4,78), 

miejsca kultu religijnego (średnia ocen 4,59), łazienki (średnia ocen 4,52), toalety (średnia 

ocen 4,52) oraz gabinety medyczne (średnia ocen 4,51). Najniższe oceny w tym względzie 

przyznano: „innym pomieszczeniom technicznym” (średnia ocen 4,15), pomieszczeniom do 

terapii i rehabilitacji (średnia ocen 4,18), pomieszczeniom do prania i suszenia (średnia ocen 

4,27), pomieszczeniom biurowym (średnia ocen 4,33) oraz pokojom dziennego pobytu 

(średnia ocen 4,36). 

 

Koleją kwestią poruszaną w ramach diagnozy warunków lokalowych było wyposażenie 

pomieszczeń. Analiza statystyczna zebranych danych wykazała, że badane DPS najlepiej 

oceniały wyposażenie: miejsc kultu religijnego (średnia ocen 4,68), jadalni (średnia ocen 

4,53), toalet (średnia ocen 4,38), pokojów dziennego pobytu (średnia ocen 4,37) oraz 

gabinetów medycznych (średnia ocen 4,34). Najniższe oceny w zakresie wyposażenia 

otrzymały: „inne pomieszczenia techniczne” (średnia ocen 4,07), pomieszczenia do prania  

                                                           
7 Ankieta została wysłana do domów pomocy społecznej w dniu 16 lipca 2014 r. 
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i suszenia (średnia ocen 4,20), pomieszczenia do terapii i rehabilitacji (średnia ocen 4,20), 

pokoje mieszkalne (średnia ocen 4,26) oraz biblioteki/punkty biblioteczne (średnia ocen 4,28). 

 

W 2013 roku dochody badanych domów pomocy społecznej wyniosły ogółem 248 509 927 

zł. Brakujące środki na modernizacje, remonty i inwestycje oszacowano na poziomie 

22 651 681 zł (9,1% dochodów), natomiast w przypadku opłacania pobytu osób 

przebywających na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku braki określono 

na poziomie 11 823 110 zł (4,8% dochodu). 

 

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł średnio 3 055 w zł. Najwyższe wartości 

osiągnął w domach pomocy społecznej dla: osób przewlekle somatycznie chorych – 3 396 zł, 

osób niepełnosprawnych fizycznie – 3 322 zł oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

– 3 290 zł. Najniższy miesięczny koszt utrzymania zanotowano w przypadku DPS dla: dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 2 737 zł, osób przewlekle psychicznie chorych 

– 2 821 zł, a także w łączonym - dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle 

somatycznie chorych – 2 901 zł. 

 

Podobnie, jak w przypadku zasobów kadrowych oraz lokalowych, także w kwestii zasobów 

finansowych badane DPS proszone były o dokonanie oceny zaspokojenia potrzeb. Najwyżej 

oceniane były: zapewnienie mieszkańcom wyżywienia (średnia ocen 4,53), usług 

opiekuńczych (średnia ocen 4,43), odzieży i obuwia (średnia ocen 4,27), natomiast najniższe 

oceny otrzymały: modernizacje (średnia ocen 2,48), remonty (średnia ocen 2,47) oraz 

inwestycje (średnia ocen 2,10). 

 

Domy pomocy społecznej próbują w różnoraki sposób zapełnić występującą lukę 

dochodową. Tworzone są na przykład stowarzyszenia i fundacje wspierające poszczególne 

placówki. Ponadto korzysta się z pomocy sponsorów. Wśród badanych domów do 

korzystania ze wsparcia organizacji pozarządowych przyznało się 29,5% jednostek. Znacznie 

więcej DPS - 57,3% - korzystało z pomocy sponsorów. 
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3. WNIOSKI 
 

Analiza ilościowa i jakościowa materiału zebranego w ramach badania Domy pomocy 

społecznej w województwie śląskim pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 

1. W domach pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego nadal dużą część 

mieszkańców stanowią osoby umieszczone na podstawie decyzji wydanych przed  

1 stycznia 2004 r. Ich pobyt jest dotowany z budżetu państwa, jednakże otrzymywane 

dotacje nie pokrywają faktycznego kosztu utrzymania. 

2. Tylko niewielki odsetek mieszkańców domów pomocy społecznej w pełni pokrywa 

koszty swojego pobytu.  

3. Bardzo niewielu mieszkańców DPS podejmuje pracę ze wskazań terapeutyczno-

rehabilitacyjnych lub uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej. 

4. Oceny poziomu zatrudnienia w domach pomocy społecznej wskazują na 

występowanie niedoborów, zwłaszcza w przypadku opiekunów. 

5. Ankietowane jednostki wskazały na istnienie znacznych niedoborów w zakresie 

wolontariuszy, stażystów oraz praktykantów. 

6. Badane domy dobrze oceniły poziom kompetencji swojej kadry, jednocześnie 

wskazały na niski poziom wynagrodzeń, utrudniający pozyskanie i utrzymanie 

pracowników o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. 

7. Obserwuje się występowanie problemów z zamieszkaniem w DPS osób 

potrzebujących wsparcia, o czym może świadczyć równoczesne występowanie 

wolnych miejsc oraz kolejki oczekujących na zamieszkanie w tego rodzaju 

jednostkach. 

8. Badane domy dość dobrze oceniały sytuację w zakresie powierzchni pomieszczeń 

oraz ich wyposażenia. 

9. Dane udostępnione przez domy pomocy społecznej wskazują, że posiadane zasoby 

finansowe nie zaspokajają występujących potrzeb. Braki dotyczą w szczególności 

środków na modernizacje, remonty i inwestycje oraz na opłacenie pobytu osób 

przebywających na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. 

10. Oceny współpracy badanych DPS z innymi instytucjami cechowało duże 

zróżnicowanie. Najwyżej oceniane było współdziałanie z kościołami i związkami 

wyznaniowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz ośrodkami pomocy 

społecznej, najniższe oceny przypadły placówkom służby zdrowia. 
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4. WYNIKI BADANIA 
 

4.1. Charakterystyka DPS 
 

Domy pomocy społecznej stanowią ważny element systemu wsparcia osób wymagających 

całodobowej opieki. Jako forma pomocy społecznej posiadają jedne z najstarszych korzeni. 

W przeszłości instytucje te przeszły liczne przeobrażenia zarówno w sferze struktury 

organizacyjnej, jaki i w kwestii postrzegania ich przez otoczenie zewnętrzne8. 

 

Obecnie dom pomocy społecznej to jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób w nim przebywających9.  

 

Jest to forma pomocy adresowana do osób, które ze względu na utratę lub brak zdolności 

do zaspokajania codziennych potrzeb, nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku 

dotychczasowego zamieszkania. Dom pomocy społecznej to instytucja o charakterze 

całodobowym oferująca usługi bytowe wraz ze wszystkimi składnikami życia codziennego 

towarzyszącymi każdemu człowiekowi10. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej domy pomocy społecznej, w zależności od 

tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na DPS dla: 

1) osób w podeszłym wieku; 

2) osób przewlekle somatycznie chorych; 

3) osób przewlekle psychicznie chorych; 

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

6) osób niepełnosprawnych fizycznie; 

7) osób uzależnionych od alkoholu11. 

    

 

 

 

 

                                                           
8 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 4. 
9 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 55, ust. 1. 
10 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 24. 
11 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 56. 
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Jednakże art. 56a ust. 1 cytowanej ustawy dopuszcza prowadzenie DPS w jednym budynku 

łącznie dla: 

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych; 

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; 

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie; 

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Ponadto typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w inny sposób pod warunkiem 

usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku12.  

 

Wyniki badania Domy pomocy społecznej w województwie śląskim wskazują, że  

w województwie największy udział mają DPS dla: osób w podeszłym wieku (28), osób 

przewlekle psychicznie chorych (18), dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (12) oraz 

osób przewlekle somatycznie chorych (11). Najrzadziej występującym rodzajem domów były 

DPS dla: osób niepełnosprawnych fizycznie (1), w podeszłym wieku oraz osób 

niepełnosprawnych fizycznie (4). 

 

Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  

1) jednostki samorządu terytorialnego; 

2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, 

fundacje i stowarzyszenia; 

3) inne osoby prawne; 

4) osoby fizyczne13. 

 

Wśród badanych domów pomocy społecznej najwięcej było DPS prowadzonych przez 

kościelne osoby prawne (36,6%) oraz samorządy powiatów (31,9%). Prawie co czwarty dom 

pomocy społecznej był prowadzony przez samorząd gminy. Inne podmioty cechowały 

znacznie mniejsze udziały: stowarzyszenia – 3,3%, fundacje – 1,1%, a inne niż wymienione 

podmioty – 3,3% 

 

Badane domy pomocy społecznej proszone były o wskazanie zasięgu działania czyli obszaru, 

z którego mogą pochodzić ich mieszkańcy. Domy wskazywały tylko jeden zasięg – najszerszy. 

Zdecydowana większość badanych DPS charakteryzowała się zasięgiem ponadlokalnym 

(91,1%). Zasięg lokalny czyli nieprzekraczający jednej gminy lub miasta posiadało 5,6% 

                                                           
12 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 56a ust. 2. 
13 Tamże, art. 57 ust. 1. 
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badanych domów. Najmniejszy udział miały DPS charakteryzujące się zasięgiem 

ograniczonym do danego powiatu. Tego rodzaju jednostki stanowiły 3,3% badanych domów. 

 

 

 

 

Wykres 1. Domy pomocy społecznej wg typów – stan na koniec 2013 r., N=91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

5

5

7

11

12

18

28

0 10 20 30

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób
niepełnosprawnych fizycznie

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle
somatycznie chorych

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie

Dla osób dorosłych niep. intel. oraz dzieci i
młodzieży niep. intel.

Dla osób przewlekle somatycznie chorych

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Dla osób w podeszłym wieku

Liczba DPS

T
yp

y 
D

P
S



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

14 
 

Wykres 2. Domy pomocy społecznej wg organu założycielskiego - stan na koniec 2013 r., 

N=91. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Domy pomocy społecznej wg zasięgu działania* - stan na koniec 2013 r., N=90. 

 

* Zasięg działania - obszar, z którego mogą pochodzić mieszkańcy. 
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4.2. Mieszkańcy 
 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej stanowią społeczności bardzo zróżnicowaną pod 

wieloma względami, między innymi: wieku, pochodzenia, wykształcenia, zawodu, źródła 

dochodu, sytuacji rodzinnej, upodobań kulturalnych, zainteresowań, doświadczeń życiowych 

oraz czasu i okoliczności, które sprawiły, że znaleźli się w tym miejscu14. Do głównych cech 

różnicujących mieszkańców należą również: stan zdrowia, stopień sprawności  

i samodzielności oraz posiadanie rodziny i innych bliskich osób, które ich odwiedzają,  

a okresowo zabierają także do swoich domów15. 

 

Według stanu na koniec 2013 roku w badanych domach pomocy społecznej przebywało 

7 883 osób. Osoby w wieku 0-18 lat stanowiły zaledwie 0,8% ogółu mieszkańców. Kategoria 

wiekowa 19-64 zanotowała udział na poziomie 47,8%, natomiast seniorzy (osoby w wieku 65+) 

stanowili 51,4% ogółu mieszkańców DPS. Na uwagę zasługuje wysoki odsetek (na poziomie 

26,6%) subkategorii osób w wieku 41-59 lat. Niski udział młodych osób wydaje się być 

odzwierciedleniem skuteczności budowania oparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, która korzystając z ośrodków wsparcia dziennego pozostaje 

w swoich rodzinach16. 

 

Wśród mieszkańców DPS większość stanowiły kobiety (57,0%). Dominowały one  

w kategoriach wiekowych 0-18 lat oraz od 70 lat wzwyż. Ponadto daje się zauważyć 

prawidłowość polegającą na tym, że wśród pełnoletnich mieszkańców domów pomocy 

społecznej wraz ze wzrostem kategorii wiekowej rośnie udział kobiet. O ile wśród osób  

w wieku 70-74 lat proporcje płci były wyrównane, to wśród osób w wieku 75-79 lat kobiety 

stanowiły 65,1%, wśród osób w wieku 80-84 lat – 78,6%, natomiast wśród przedstawicieli 

kategorii 85 i więcej lat, aż 86,5%. 

 

Do najczęstszych przyczyn umieszczenia w domu pomocy społecznej17 należały: podeszły 

wiek (28,9%) oraz przewlekła choroba psychiczna (24,1%), rzadziej przewlekła choroba 

somatyczna (18,9%), niepełnosprawność intelektualna w przypadku osób dorosłych (14,9%) 

oraz niepełnosprawność fizyczna (10,0%). Najrzadziej osoby kierowane były do DPS z powodu 

uzależnienia od alkoholu (1,4%) oraz niepełnosprawności intelektualnej w przypadku dzieci  

i młodzieży (4,6%). 

 

                                                           
14 E. Tarkowska, Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 57. 
15 Tamże. 
16 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 39. 
17 Badane DPS miały możliwość wskazania więcej niż jednej przyczyny. 
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Do czynników różnicujących mieszkańców domów pomocy społecznej należy także stopień 

ich samodzielności. Wyniki badania Domy pomocy społecznej w województwie śląskim 

wskazują, że spośród ogółu mieszkańców tego rodzaju placówek osoby wymagające pełnej 

opieki (nie opuszczających łóżek) stanowiły 15,0%.  

 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej różnią się między sobą także sposobem spędzania 

czasu. Jest to ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców DPS. Racjonalne 

spędzanie wolnego czasu to najlepsza forma terapii zapobiegająca przedwczesnej starości. 

Osoba aktywna, mająca poczucie własnej przydatności, mimo upływającego wieku, często 

nie najlepszego stanu zdrowia i braku najbliższej rodziny, z reguły odznacza się dużo lepszą 

kondycją psychosomatyczną, aniżeli osoba bierna, nieposiadająca żadnych zainteresowań, 

niejednokrotnie świadomie przyjmująca postawę zależności18. Wyniki badania Domy pomocy 

społecznej w województwie śląskim wskazują, że w ankietowanych DPS-ach uczestnikami 

warsztatów terapii zajęciowej były 303 osoby, które stanowiły 3,8% ogółu mieszkańców, 

natomiast pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych wykonywały zaledwie 84 

osoby (1,1%). 

 

Najczęstszym źródłem dochodu mieszkańców DPS była renta. Świadczenie to otrzymywało 

39,9% osób zamieszkujących domy pomocy społecznej. Emerytura stanowiła główne źródło 

dochodu dla 35,6% mieszkańców DPS, renta socjalna dla 13,2%, zasiłek stały dla 9,7%. 

Dochód z innych źródeł dotyczył 1,0%, natomiast bez dochodu było 0,5% osób 

zamieszkujących domy pomocy społecznej. 

 

Ważną, z punktu widzenia finansowania pobytu mieszkańców DPS, jest liczba osób 

przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanej przed  

1 stycznia 2004 roku oraz po tej dacie. Według stanu na koniec 2013 roku na terenie 

województwa śląskiego liczba osób umieszczonych w DPS na podstawie decyzji wydanej 

przed 1 stycznia 2004 roku wyniosła 3 245 (41,6% ogółu mieszkańców DPS). W tej grupie 

można było wyróżnić dwie kategorie: osoby opłacające pobyt oraz zwolnione z odpłatności. 

Przedstawiciele pierwszej kategorii liczyli 2 954 osoby (37,8% ogółu mieszkańców DPS), 

natomiast drugiej 6 osób (0,1% ogółu mieszkańców DPS). Kategoria osób umieszczonych  

w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 roku, 

które opłacały pobyt w pełnej wysokości liczyła 305 osób (3,9% ogółu mieszkańców DPS). 

 

Mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na podstawie decyzji 

wydanej po 1 stycznia 2004 roku można podzielić na: wnoszących opłatę za pobyt bez 

                                                           
18 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 100. 
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dopłaty gminy oraz wnoszących opłatę z dopłatą gminy. Pierwsza grupa liczyła 154 osoby 

(2,0% ogółu mieszkańców DPS), natomiast druga 4 230 osób (54,2% ogółu mieszkańców DPS). 

Osób wnoszących opłatę z pełną dopłatą gminy było 37. Stanowiły one 0,5% ogółu 

mieszkańców DPS. 

 

Powyższe dane wskazują jednoznacznie, że tylko niewielki odsetek mieszkańców DPS (niecałe 

6%) w pełni pokrywa koszty swojego pobytu. Do pozostałych osób w różnym stopniu dopłaca 

skarb państwa oraz samorządy gmin. Z tego też względu gminy na ogół nie spieszą się  

z kierowaniem osób do domów pomocy społecznej, tłumacząc się brakiem środków 

finansowych na realizację tego zadania. Dlatego – paradoksalnie - na wolne miejsca  

w domach pomocy społecznej nie ma dużego zapotrzebowania19. Tezę tę zdają się 

potwierdzać wyniki badania – w ankietowanych domach, w ciągu 30 dni od daty 

wypełnienia ankiety20, niewykorzystane były 123 miejsca. Stanowiły one 1,5% ogółu miejsc 

będących w dyspozycji DPS. W najkorzystniejszej sytuacji, przy obecnym stanie prawnym, są 

osoby, które trafiają do domów pomocy społecznej na podstawie orzeczenia sądu. Może on 

orzec umieszczenie w DPS w przypadku, gdy osoba zaburzona psychicznie lub przewlekle 

psychicznie chora ze względu na stan swojego zdrowia zagraża sobie lub otoczeniu. W takiej 

sytuacji gmina jest zobowiązana do wykonania postanowienia sądu21.  

 

 

 

Wykres 4. Mieszkańcy DPS wg wieku - stan na koniec 2013 r., N=91, n=7 883. 

 

 

 

 

                                                           
19 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 65. 
20 Ankieta została wysłana do domów pomocy społecznej pocztą tradycyjną w dniu 16 lipca 2014 r. 
21 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 65. 
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Wykres 5. Mieszkańcy DPS wg płci i wieku - stan na koniec 2013 r., N=91. 

 

 

 

 

Wykres 6. Mieszkańcy DPS wg głównego źródła dochodu - stan na koniec 2013 r., N=91, 

n=7 881. 
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Tabela 1. Mieszkańcy DPS nie opuszczający łóżek - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba % N ważnych 

Mieszkańcy 
ogółem 7 883 100,0 91 

w tym nie opuszczający łóżek 1 184 15,0 91 

 

   

         

 

Tabela 2. Mieszkańcy DPS podejmujący pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych 

i/lub uczestniczący w WTZ - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba % N ważnych 

Mieszkańcy 

ogółem 7 883 100,0 91 

w tym: 
podejmujący pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilit. 84 1,1 91 

uczestniczący w WTZ 303 3,8 91 

 

 

 

 

Wykres 7. Mieszkańcy DPS wg przyczyn umieszczenia - stan na koniec 2013 r., N=91, n=7 883. 

 

 

 

* Liczby osób umieszczonych w DPS wg przyczyn nie sumują się do ogólnej liczby mieszkańców, gdyż dana osoba 

mogła zostać umieszczona z powodu więcej niż jednej przyczyny. 
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Wykres 8. Mieszkańcy DPS wg podstawy umieszczenia - stan na koniec 2013 r., N=91, n=7 808. 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Mieszkańcy DPS wg podstawy umieszczenia oraz stopnia partycypacji w kosztach - 

stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba % 
N 

ważnych 

M
ie

sz
ka

ńc
y 

ogółem 7 808 100,0 91 

w
 ty

m
: 

osoby 
przebywające na 
podstawie decyzji 
wydanej przed  
1 stycznia 2004 r. 

ogółem 3 245 41,6 91 

w
 ty

m
: 

opłacające pobyt 
ogółem 2 954 37,8 91 

w tym w pełnej wysokości 305 3,9 91 

zwolnione z odpłatności 6 0,1 91 

osoby 
przebywające na 
podstawie decyzji 
wydanej po  
1 stycznia 2004 r. 

ogółem   4 563 58,4 91 

w
 ty

m
: wnoszące opłatę za pobyt bez dopłaty gminy 154 2,0 91 

wnoszące opłatę za 
pobyt z dopłatą gminy 

ogółem 4 230 54,2 91 

w tym z pełną dopłatą gminy 37 0,5 91 

 

 

 

Tabela 4. Niewykorzystane miejsca w DPS w II kwartale 2014 r. 

 

Wyszczególnienie n % N ważnych 

Statutowa liczba miejsc wg stanu na 30.06.2014 r. 7 994 100,0 91 

Liczba miejsc, które pozostawały niewykorzystane przez ostatnie 30 dni* 123 1,5 91 

 

*Ankieta została wysłana do domów pomocy społecznej w dniu 16 lipca 2014 r. 

 

Osoby 
przebywające na 
podstawie decyzji 

wydanej po 
1.01.2004 r.

58,4%

Osoby 
przebywające na 
podstawie decyzji 

wydanej przed 
1.01.2004 r.

41,6%
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4.3. Zasoby kadrowe 
 

Jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że w domach pomocy społecznej przebywają osoby, które 

wymagają opieki i wsparcia w systemie całodobowym, to jednym z ważniejszych elementów 

tego rodzaju systemu wsparcia jest zatrudniony w jego ramach personel. W DPS, które wzięły 

udział w badaniu, na koniec 2013 roku, na podstawie stosunku pracy22, zatrudnione były 

5 482 osoby23, na podstawie umów cywilno-prawnych 471 osób, staże odbywało 57 osób, 

praktyki 112 osób, a wolontariat świadczyły 253 osoby24. Czy zasoby te odpowiadają 

istniejącym potrzebom? W ramach badania ankietowane jednostki proszone były o ocenę 

sytuacji w zakresie liczebności kadry. Oceny dokonywano na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało 

liczebność niewystarczającą, a 5 – liczebność wystarczającą. Średnia ze wszystkich 

badanych jednostek wyniosła 3,94, co świadczy o występowaniu niedoborów. 

 

Wśród ogółu pracowników zdecydowanie przeważały kobiety, które stanowiły 87,2% ogółu 

zatrudnionych, przy czym w wypadku kadry kierowniczej25 odsetek ten wynosił 79,6, 

natomiast u pozostałych pracowników 87,8. Dane te wskazują więc na pewną 

nadreprezentację mężczyzn wśród kadry kierowniczej domów pomocy społecznej. 

 

Spośród ogółu pracowników DPS najwięcej było osób ze średnim wykształceniem (49,7%). 

Porównywalne udziały miały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (21,2%) oraz 

wyższym (21,9%). Wykształcenie gimnazjalne i niższe posiadało 7,2% pracowników.  

 

Wśród kadry kierowniczej dominowały osoby z wykształceniem wyższym (74,6% kategorii),  

a w ramach kategorii opiekunów - pracownicy z wykształceniem średnim (80,9% kategorii).  

W przypadku „pozostałych pracowników” również dominowały osoby ze średnim 

wykształceniem przy czym ich udział był niższy i wyniósł 38,9%. Najwyższe udziały 

pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym 

zanotowano wśród „pozostałych pracowników” – wyniosły one odpowiednio 30,3% oraz 

10,7%. Jak badane jednostki oceniały kwalifikacje swojej kadry? Raczej dobrze - przeciętna 

wartość ocen na skali 1-5 (gdzie 1 oznaczało niskie kwalifikacje, a 5 kwalifikacje wysokie) 

wyniosła 4,24. 

 

                                                           
22 Osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru oraz mianowania z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. 
23 W dalszej części opracowania pojęcie „pracownicy” będzie dotyczyć wyłącznie osób  zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy.  
24 W przypadku wolontariuszy uwzględniano wyłącznie osoby posiadające porozumienie aktualne na koniec 2013 r. 
25 Do kadry kierowniczej zaliczano dyrektora jednostki wraz z jego zastępcą(ami) oraz kierowników 

działów/zespołów/ sekcji. 
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Pracownicy DPS zgrupowani są z reguły w działy: terapeutyczo-opiekuńcze, medyczno-

rehabilitacyjne, administracyjne oraz gospodarcze i obsługi.  W badanych domach  

w strukturze pracowników dominowały osoby zatrudnione w działach opiekuńczo-

terapeutycznych (52,6%) oraz gospodarczych i obsługi (23,0%). Zdecydowanie mniejszy 

udział mieli pracownicy działów medyczno-rehabilitacyjnych (10,7%) oraz administracyjnych 

(8,3%). Dyrektorzy oraz ich zastępcy stanowili 2,3% pracowników, natomiast „pozostali 

pracownicy” 3,1%. 

 

Wyniki analizy struktury zatrudnienia według stanowisk wskazują na wysoki udział opiekunów 

(27,6%) oraz pielęgniarek (10,3%). Znacznie mniej było kierowników działów/zespołów/sekcji 

(5,1%), instruktorów terapii zajęciowej (3,4%), pracowników socjalnych (3,3%) i rehabilitantów 

(2,4%). Dyrektorzy oraz ich zastępcy stanowili 2,0% pracowników badanych jednostek, 

natomiast psycholodzy 1,2%. Osoby pracujące na innych stanowiskach stanowiły 44,7% osób 

zatrudnionych w DPS.  

 

Podobnie jak to było w przypadku liczebności i kwalifikacji kadr badane jednostki proszone 

były o określenie adekwatności zasobów do występujących potrzeb w zakresie liczby osób 

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Dodatkowo badane jednostki proszone 

były o dokonanie diagnozy w zakresie stażystów, praktykantów i wolontariuszy. Oceny 

dokonywano na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało zasoby zdecydowanie niewystarczające, a 5 – 

zasoby zdecydowanie wystarczające. Wyniki analizy średnich wskazują, że najlepiej 

zaspokojone są potrzeby w zakresie: dyrektorów oraz ich zastępców (średnia z ocen 4,88), 

kierowników działów/zespołów/sekcji (średnia z ocen 4,71) oraz pracowników socjalnych 

(średnia z ocen 4,62). Najniższe oceny spośród pracowników otrzymali opiekunowie (średnia  

z ocen 3,97), natomiast najmniejsze średnie w całym zestawieniu zanotowano w przypadku 

wolontariuszy (średnia z ocen 3,11), stażystów (średnia z ocen 3,43) oraz praktykantów 

(średnia z ocen 3,79). 
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Wykres 9. Zasoby kadrowe DPS - stan na koniec 2013 r., N=91. 

 

 
 

* Osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru oraz mianowania z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. 

 

 

 

 

 

Wykres 10. Pracownicy DPS wg płci - stan na koniec 2013 r., N=91. 
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Wykres 11. Pracownicy DPS wg poziomu wykształcenia - stan na koniec 2013 r., N=91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 12. Pracownicy DPS wg działów - stan na koniec 2013 r., N=91, n=5489. 
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Wykres 13. Pracownicy DPS wg stanowisk – stan na koniec 2013 r., N=91. 

 

 

Wykres 14. Ocena sytuacji* w zakresie zasobów kadrowych DPS - stan na koniec 2013 r.  
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4.4. Zasoby lokalowe 
 

Badane domy pomocy społecznej znacznie różnią się od siebie wielkością mierzoną 

statutową liczbą miejsc. Największa badana jednostka dysponowała 278 miejscami, 

natomiast najmniejsza 25. Według stanu na 30 czerwca 2014 roku ogólna liczba miejsc jakimi 

dysponowały badane DPS wyniosła 7 994 i była wyższa o 10 w porównaniu z końcem 2013 

roku. W latach 2011-2013 w badanych domach liczba miejsc wzrosła o 215 tj. o 2,8%.  

  

W ramach badania Domy pomocy społecznej w województwie śląskim ankietowane 

jednostki były proszone o dokonanie oceny sytuacji w zakresie powierzchni pomieszczeń. 

Powierzchnię pomieszczeń oceniano na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało powierzchnię 

zdecydowanie niewystarczającą, a 5 – powierzchnię zdecydowanie wystarczającą.  

W przypadku, gdy dana rubryka nie dotyczyła konkretnego domu wpisywano „x”. Tego 

rodzaju rubryki nie były brane pod uwagę przy obliczaniu średnich. Wyniki badania wskazują, 

że ankietowane DPS dość dobrze oceniały sytuację w zakresie powierzchni pomieszczeń. 

Najlepsze ceny otrzymały: kuchnie centralne (średnia ocen 4,78), miejsca kultu religijnego 

(średnia ocen 4,59), łazienki (średnia ocen 4,52), toalety (średnia ocen 4,52) oraz gabinety 

medyczne (średnia ocen 4,51). Najniższe oceny w tym względzie otrzymały: „inne 

pomieszczenia techniczne” (średnia ocen 4,15), pomieszczenia do terapii i rehabilitacji 

(średnia ocen 4,18), pomieszczenia do prania i suszenia (średnia ocen 4,27), pomieszczenia 

biurowe (średnia ocen 4,33) oraz pokoje dziennego pobytu (średnia ocen 4,36). 

 

Koleją kwestią poruszaną w ramach diagnozy warunków lokalowych było wyposażenie 

pomieszczeń. Oceny dokonywano, tak jak w przypadku powierzchni, na skali 1-5  

o identycznym kierunku - 1 oznaczało wyposażenie zdecydowanie niewystarczające, a 5 – 

wyposażenie zdecydowanie wystarczające. I podobnie jak poprzednio bezprzedmiotowe 

rubryki były oznaczane znakiem „x”, co powodowało, że tego rodzaju odpowiedzi nie były 

brane pod uwagę przy liczeniu średnich. 

 

Analiza statystyczna zebranych danych wykazała, że badane DPS najlepiej oceniały 

wyposażenie: miejsc kultu religijnego (średnia ocen 4,68), jadalni (średnia ocen 4,53), toalet 

(średnia ocen 4,38), pokojów dziennego pobytu (średnia ocen 4,37) oraz gabinetów 

medycznych (średnia ocen 4,34). Najniższe oceny w zakresie wyposażenia otrzymały: „inne 

pomieszczenia techniczne” (średnia ocen 4,07), pomieszczenia do prania i suszenia (średnia 

ocen 4,20), pomieszczenia do terapii i rehabilitacji (średnia ocen 4,20), pokoje mieszkalne 

(średnia ocen 4,26) oraz biblioteki/punkty biblioteczne (średnia ocen 4,28). 
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Wykres 15. Statutowa liczba miejsc w DPS w latach 2011-2014, N=91. 

 

 

 

 

Wykres 16. Ocena sytuacji* w zakresie powierzchni pomieszczeń DPS - stan na 31.12.2013 r.  
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Wykres 17. Ocena sytuacji* w zakresie wyposażenia pomieszczeń DPS - stan na 31.12.2013 r.  

 

 

 
* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało 

wyposażenie zdecydowanie niewystarczające, a 5 – wyposażenie zdecydowanie wystarczające. 
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rodzin, gmin oraz dotacja z budżetu państwa. Ponadto niektóre samorządy przeznaczają 

                                                           
26 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 5. 
27 Tamże, s. 6. 
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dodatkowe środki własne na dofinansowanie działalności bieżącej tych jednostek, w tym na 

wzrost wynagrodzeń28. 

 

W 2013 roku dochody badanych domów pomocy społecznej wyniosły ogółem 248 509 927 

zł. Na tą kwotę składały się: 

1) opłaty wnoszone przez mieszkańców – 77 124 072 zł, 

2) opłaty wnoszone przez członków rodziny – 624 662 zł, 

3) opłaty wnoszone przez gminy – 89 356 377 zł, 

4) dotacje na osoby przebywające na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 

2004 roku – 62 103 239 zł, 

5) środki organu założycielskiego (jednostki samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowej itp.) – 14 847 972 zł, 

6) środki z NFZ na opiekę pielęgniarską - 41 723 zł, 

7) inne – 4 411 882 zł. 

 

Jak wynika z danych udostępnionych przez badane domy pomocy społecznej dochody nie 

zaspokajają występujących potrzeb. Brakujące środki na modernizacje, remonty i inwestycje 

oszacowano na poziomie 22 651 681 zł (9,1% dochodu), natomiast na opłacenie pobytu 

osób przebywających na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku – 

11 823 110 zł (4,8% dochodu). W dłuższej perspektywie sytuacja taka może doprowadzić do 

powtórnej degradacji zasobów i zaowocować stanem, w którym domy pomocy społecznej, 

po okresie dynamicznego rozwoju, zatoczą koło i obniżą jakość świadczonych usług do 

poziomu nieakceptowanego społecznie29. 

 

W badanych domach pomocy społecznej miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 

średnio 3 055 w zł. Najwyższe wartości osiągnął w domach pomocy społecznej dla: osób 

przewlekle somatycznie chorych – 3 396 zł, osób niepełnosprawnych fizycznie – 3 322 zł oraz 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 3 290 zł. Najniższy miesięczny koszt utrzymania 

zanotowano w przypadku DPS dla: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 

2 737 zł, osób przewlekle psychicznie chorych – 2 821 zł, osób w podeszłym wieku oraz osób 

przewlekle somatycznie chorych – 2 901 zł. 

 

Podobnie, jak w przypadku zasobów kadrowych oraz lokalowych, także w kwestii zasobów 

finansowych badane DPS proszone były o dokonanie oceny zaspokojenia potrzeb. Również 

w tej dziedzinie ocena była dokonywana na 5-cio stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało środki 

zdecydowanie niewystarczające, a 5 – środki zdecydowanie wystarczające. W porównaniu  

                                                           
28 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 70. 
29 Tamże, s. 6. 
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z poprzednimi ocenami ocena zaspokojenia potrzeb w obszarze zasobów finansowych 

cechowała się znacznie większą rozpiętością wartości. Najwyżej punktowane były: 

zapewnienie mieszkańcom wyżywienia (średnia ocen 4,53), zapewnienie mieszkańcom usług 

opiekuńczych (średnia ocen 4,43), zapewnienie mieszkańcom odzieży i obuwia (średnia ocen 

4,27), natomiast najniższe oceny otrzymały: modernizacje (średnia ocen 2,48), remonty 

(średnia ocen 2,47) oraz inwestycje (średnia ocen 2,10). Dane te korespondują z informacjami 

na temat brakujących środków. 

 

Domy pomocy społecznej próbują w różnoraki sposób zapełnić występującą lukę 

dochodową. Tworzone są na przykład stowarzyszenia i fundacje wspierające poszczególne 

placówki. Ponadto korzysta się ze wsparcia sponsorów. Jak powszechne są to zjawiska? 

Wśród badanych domów do korzystania ze wsparcia organizacji pozarządowych przyznało 

się 29,5% jednostek. Znacznie więcej DPS - 57,3% - korzystało ze wsparcia sponsorów. 
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Wykres 18. Dochody DPS w 2013 roku, N=86, n=248,5 mln zł. 

 
 

* Na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. 

** Jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowej, itp. 

 

 

Wykres 19. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS - województwo śląskie, stan na 

koniec 2013 r. 
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Wykres 20. Ocena sytuacji* w zakresie środków finansowych - stan na koniec 2013 r.  

 

 
 

* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało środki 

zdecydowanie niewystarczające, a 5 – środki zdecydowanie wystarczające. 

 

 

 

Wykres 21. Odpowiedzi na pytanie: "Czy Dom korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowej 

działającej na jego rzecz?", N=88. 
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Wykres 22. Odpowiedzi na pytanie: "Czy organizacja pozarządowa działająca na rzecz DPS 

prowadzi działalność gospodarczą?", N=53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 23. Odpowiedzi na pytanie: "Czy Dom korzysta ze wsparcia sponsorów?", N=89. 
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4.6. Czynniki mające wpływ na realizację zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej  
 

Na realizację przez domy pomocy społecznej zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej wpływ ma wiele czynników, w tym: prawne, organizacyjne, finansowe i kadrowe. 

W celu zdiagnozowania sytuacji w tej dziedzinie badane DPS-y zapytano, jakie czynniki 

najbardziej ułatwiają, a jakie powodują największe utrudnienia w realizacji wyżej 

wymienionych zadań. Pytania te miały charakter otwarty. Poniżej podano wyniki analizy 

jakościowej otrzymanych odpowiedzi. 

 

 

CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ 

 

Spośród czynników o charakterze organizacyjnym ułatwiających realizację zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej wskazywano na: 

 pełną decyzyjność w zakresie organizacji pracy; 

 dostęp do obsługi prawnej; 

 opracowanie planów wsparcia pomagających lepiej współpracować  

z mieszkańcami; 

 organizację spotkań integracyjnych z innymi domami w okolicy; 

 jasne określenie procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania DPS; 

 dostęp do Internetu; 

 prawidłowy przepływ informacji; 

 odpowiednie usytuowanie DPS;  

 integrację ze środowiskiem lokalnym; 

 dobrą współpracę z innymi instytucjami. 

 

Współpraca z innymi instytucjami dotyczyła głównie: 

 samorządów gmin; 

 organizacji pozarządowych; 

 organów założycielskich; 

 powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

 ośrodków pomocy społecznej; 

 innych niż OPS-y, PCPR-y i ROPS jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

 podmiotów kościelnych; 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

 instytucji rynku pracy (w zakresie pozyskiwania stażystów); 
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 innych DPS; 

 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (w zakresie szkoleń pracowników); 

 Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Do czynników kadrowych ułatwiających realizację zadań zaliczano: 

 występowanie wśród pracowników motywacji do podnoszenia kwalifikacji; 

 doskonalenie zawodowe pracowników; 

 stabilność personelu; 

 wysokie kwalifikacje kadry, w tym kadry specjalistycznej; 

 zaangażowanie personelu; 

 profesjonalizm pracowników; 

 doświadczenie i sumienność pracowników; 

 przejawianie przez pracowników empatii; 

 pozyskiwanie dodatkowych osób do pracy opiekuńczej i porządkowej z tytułu prac 

społecznie użytecznych; 

 dobre relacje interpersonalne wśród personelu; 

 proces "odmedycznienia DPS" i zatrudnianie szerokiego spektrum specjalistów; 

 zatrudnianie przez DPS personelu pielęgniarskiego; 

 możliwość korzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej ROPS. 

 

W gronie czynników finansowych znalazły się: 

 istnienie możliwości odpisu 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku 

publicznego; 

 pozyskiwanie sponsorów; 

 dopłaty gmin do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców; 

 regularne wpłaty mieszkańców; 

 regularne wpłaty gmin; 

 pomoc finansowa sponsorów; 

 terminowy wpływ dotacji organu założycielskiego oraz dotacji z budżetu państwa; 

 wnoszenie zastępczych opłat przez gminy za pobyt mieszkańców zalegających  

z opłatami. 

 

Charakter prawny dotyczył głównie: 

 czytelnych przepisów prawa w zakresie funkcjonowania DPS; 

 regulacji odnoszących się do jakości świadczonych usług z uwzględnieniem 

standardów; 
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 określenia standardów funkcjonowania DPS pozwalających na zapewnienie 

właściwej opieki mieszkańcom, wymuszających zatrudnienie odpowiedniej liczby 

pracowników oraz  ubieganie się o środki na ich utrzymanie. 

 

Wśród „innych” czynników ułatwiających realizację zadań znalazły się: 

 przychylność władz samorządowych; 

 realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

 otwartość społeczności lokalnej na problemy osób niepełnosprawnych; 

 utrzymywanie bliskich relacji mieszkańców z opiekunami prawnymi, którymi często 

bywają pracownicy DPS. 

 

Życie domu pomocy społecznej to nie tylko to, co dzieje się wewnątrz. DPS funkcjonuje  

w określonej przestrzeni społecznej. Rolą prowadzących dom jest integrowanie placówki ze 

środowiskiem zewnętrznym30. Tezę tę potwierdzają wyniki badania. Jednym z częściej 

wymienianych czynników mających pozytywny wpływ na realizację przez DPS zadań 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej była współpraca z innymi podmiotami. 

 

W ramach badania ankietowane jednostki spytano o ocenę współpracy z poszczególnymi 

instytucjami. Oceny współpracy z poszczególnymi podmiotami dokonywano na skali 1-5, 

gdzie 1 oznaczało współpracę zdecydowanie złą, a 5 – współpracę zdecydowanie dobrą. 

W przypadku, gdy dana rubryka nie dotyczyła konkretnego domu badane jednostki 

wpisywały „x”. Tego rodzaju odpowiedzi nie były brane pod uwagę przy liczeniu średnich. 

 

Odpowiedzi uzyskane od badanych DPS wskazują, że domom najlepiej współpracuje się  

z: kościołami i związkami wyznaniowymi (średnia 4,49), powiatowymi centrami pomocy 

rodzinie (średnia 4,41) oraz ośrodkami pomocy społecznej (średnia 4,24). Z kolei najniższe 

oceny w zakresie współpracy uzyskali sponsorzy (średnia 3,31) oraz placówki służby zdrowia: 

szpitale psychiatryczne (średnia 3,69) oraz „inne szpitale” (średnia 3,55). 

 

Jednym ze skuteczniejszych sposobów integracji domu pomocy społecznej ze środowiskiem 

lokalnym jest świadczenie na rzecz tego ostatniego różnego rodzaju usług. Jest to możliwe, 

gdyż DPS-y posiadają spore zaplecze kadrowe i wyposażeniowe, wynikające z realizacji na 

rzecz mieszkańców szerokiego zakresu zadań. Oczywistą zachętą dla domów pomocy 

społecznej w tym zakresie mogłyby być rozwiązania prawne, umożliwiające pozostawianie 

dodatkowych środków wypracowanych ze świadczenia usług zewnętrznych na potrzeby 

domu, jednak takie podejście napotyka na opór ze strony Ministerstwa Finansów, które nie 

                                                           
30 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 86. 
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aprobuje rozwiązań, dających dodatkowe źródła finansowania jednostkom budżetowym,  

a takimi przecież są domy pomocy społecznej31. W rezultacie DPS-y dosyć rzadko korzystają  

z tej możliwości. Widać to na przykładzie usług opiekuńczych. Wśród badanych domów 

zaledwie co czwarty odpowiedział twierdząco na pytanie: "Czy Dom świadczy usługi 

opiekuńcze, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?" 

 

 

 

CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ 

 

Wśród czynników organizacyjnych utrudniających realizację zadań wynikających z ustawy  

o pomocy społecznej badane domy pomocy społecznej wymieniały najczęściej: 

 powstające wolne miejsca (pomimo kolejki osób oczekujących); 

 wolny obieg dokumentacji poza DPS; 

 długa ścieżka administracyjna w zakresie skierowań do DPS powodująca sztuczne 

kolejki; 

 opóźnienia w wydawaniu decyzji o odpłatności osób kierowanych do DPS; 

 długi okres oczekiwania na pozwolenie umieszczenia ubezwłasnowolnionego 

mieszkańca w szpitalu psychiatrycznym; 

 kierowanie do DPS osób uzależnionych od alkoholu; 

 niedostosowanie sprawozdawczości do warunków DPS; 

 skomplikowana procedura przyjęcia do DPS; 

 biurokratyzacja działań; 

 problemy we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a domami 

pomocy społecznej działającym bez zlecenia; 

 trudności w likwidacji depozytów po zmarłych mieszkańcach; 

 problemy we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej; 

 zbyt szeroki zakres usług, jakie ma świadczyć DPS w stosunku do posiadanych 

środków; 

 trudności z przeniesieniem do innej placówki osób nadużywających alkoholu; 

 brak DPS dla uzależnionych od alkoholu. 

 

 

 

 

Spośród czynników kadrowych najczęściej wymieniano: 

                                                           
31 Z. Grabusińska, Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 87. 
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 niski poziom wynagrodzeń powodujący: ograniczoną możliwość pozyskiwania 

pracowników (szczególnie o wyższych kwalifikacjach), niski poziom motywacji 

pracowników, dużą rotację personelu; 

 niewystarczającą liczbę szkoleń skierowanych do pracowników DPS; 

 niewystarczającą ilość kadry opiekuńczej; 

 ograniczone możliwości zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek; 

 niewystarczająco określone kompetencje dla stanowiska opiekuna; 

 brak personelu medycznego. 

 

Do czynników finansowych mających negatywny wpływ na realizację zadań DPS zaliczano: 

 niewystarczającą ilość środków finansowych na: wynagrodzenia, szkolenia, 

świadczenia pielęgniarskie, inwestycje, modernizacje, remonty, zakup środków 

trwałych i wyposażenia; 

 przekazywanie przez instytucje emerytalno-rentowe opłaty za pobyt mieszkańca  

w wysokości innej niż 70%; 

 problem z pozyskiwaniem środków na odtworzenie środków trwałych i wyposażenia  

w DPS prowadzonych przez podmioty niepubliczne; 

 zwracanie dochodów DPS do organów założycielskich; 

 brak zabezpieczenia środków finansowych przez gminy kierujące mieszkańców do 

DPS; 

 zbyt niską, nie pokrywającą miesięcznego kosztu utrzymania, wysokość dotacji na 

mieszkańców przyjętych na postawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r.;  

 brak środków na dopłaty do leków i środków opatrunkowych dla mieszkańców DPS; 

 brak środków w gminach na umieszczanie mieszkańców w DPS. 

 

W zakresie barier natury prawnej badane DPS wymieniały: 

 skomplikowane przepisy prawne; 

 rozbieżność interpretacji przepisów prawnych, w tym dotyczących zatrudniania 

pielęgniarek i psychologów; 

 nieprecyzyjne przepisy prawne; 

 niejasne i często zmieniające się przepisy prawne; 

 regulacje dotyczące obliczanie średniego kosztu utrzymania w DPS z wyłączeniem 

kosztów inwestycyjnych i wydatków bieżących na remonty; 

 ograniczenia dotyczące możliwości aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz  

finansowania z NFZ zatrudnienia pielęgniarek; 

 niedostosowanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych do wymogów 

instytucji zapewniających całodobową opiekę; 
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 brak spójności przepisów, w tym z zakresu pomocy społecznej i opieki zdrowotnej (nie 

uregulowana sprawa zatrudnienia personelu medycznego w DPS); 

 zbyt długa procedura ustanawiania dla mieszkańców opiekuna prawnego;   

 brak kryteriów absencji w DPS do 21 dni (art. 63 pkt ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej); 

 brak możliwości posiadania dochodów własnych przez DPS, w tym brak możliwości 

świadczenia usług komercyjnych; 

 brak przepisów dotyczących ograniczeń wyjść osób z demencją; 

 brak regulacji prawnych dotyczących kolejności skierowań do DPS. 

 

W przypadku czynników utrudniających realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej często wskazywano na bariery związane z opieką medyczną. Zaliczano do nich  

w szczególności: 

 brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania przez NFZ opieki pielęgniarskiej; 

 konieczność ponoszenia, zarówno przez DPS jak i mieszkańców, kosztów związanych  

z zakupem leków i środków pomocniczych; 

 brak możliwości kontraktowania usług w NFZ; 

 trudności w egzekwowaniu świadczeń pielęgniarskich finansowanych przez NFZ; 

 niewystarczającą ilość konsultacji psychiatrycznych; 

 trudności w dostępie mieszkańców do świadczeń medycznych (lekarzy specjalistów, 

opieki szpitalnej, w tym zabiegów operacyjnych). 

 

 

 

 

Wśród innych wymienianych przez badane DPS czynników utrudniających realizację zadań 

znalazły się: 

 niekorzystne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami 

psychicznymi; 

 roszczeniowość niektórych rodzin mieszkańców DPS; 

 problemy z rodzinami wyłudzającymi dochody mieszkańców DPS. 
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Wykres 24. Ocena współpracy* przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej - stan na koniec 2013 r.  

 

 

 

* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało 

współpracę zdecydowanie złą, a 5 – współpracę zdecydowanie dobrą. 

 

Wykres 25. Odpowiedzi na pytanie: "Czy Dom świadczy usługi opiekuńcze, o których mowa  

w art. 55 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?", N=86. 
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5. ANEKS 

5.1. Wyniki badania 

 

 

 

Tabela 5. Domy pomocy społecznej wg typów - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie N % 

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 12 13,2 

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 5 5,5 

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intel. oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intel. 7 7,7 

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie 1 1,1 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 18 19,8 

Dla osób przewlekle somatycznie chorych 11 12,1 

Dla osób w podeszłym wieku 28 30,8 

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie 4 4,4 

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych 5 5,5 

Inny 0 0,0 

Ogółem 91 100,0 

 

 

 

 

Tabela 6. Domy pomocy społecznej wg organu założycielskiego - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie N % 

Fundacja 1 1,1 

Kościelna osoba prawna 33 36,3 

Samorząd gminy 22 24,2 

Samorząd powiatu 29 31,9 

Stowarzyszenie 3 3,3 

Inny podmiot 3 3,3 

Ogółem 91 100,0 
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Tabela 7. Domy pomocy społecznej wg podmiotu zlecającego - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie N % 

Gmina 29 34,5 

Powiat 55 65,5 

Ogółem 84 100,0 

 

 

 

Tabela 8. Domy pomocy społecznej wg zasięgu działania - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie N % 

Lokalny 5 5,6 

Ponadpowiatowy 82 91,1 

Powiatowy 3 3,3 

Ogółem 90 100,0 

 
* Zasięg działania - obszar, z którego mogą pochodzić mieszkańcy. 

 

 

 

Tabela 9. Mieszkańcy DPS wg płci i wieku - stan na koniec 2013 r. 

 

Kategorie 
wiekowe 

Mieszkańcy 

N 
ważnych 

ogółem 
w tym: 

kobiety mężczyźni 

lic
zb

a 

%
 w

 

ko
lu

m
n

ie
 

%
 w

 w
ie

rs
zu

 

lic
zb
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%
 w

 

ko
lu

m
n

ie
 

%
 w

 w
ie
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a 

%
 w
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n
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%
 w

 w
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0-18 60 0,8 100,0 39 0,9 65,0 21 0,6 35,0 91 

19-40 864 11,0 100,0 414 9,2 47,9 450 13,3 52,1 91 

41-59 2 099 26,6 100,0 915 20,3 43,6 1 184 35,0 56,4 91 

60-64 808 10,2 100,0 368 8,2 45,5 440 13,0 54,5 91 

65-69 696 8,8 100,0 343 7,6 49,3 353 10,4 50,7 91 

70-74 736 9,3 100,0 372 8,3 50,5 364 10,8 49,5 91 

75-79 737 9,3 100,0 480 10,7 65,1 257 7,6 34,9 91 

80-84 793 10,1 100,0 623 13,9 78,6 170 5,0 21,4 91 

85+ 1 090 13,8 100,0 943 21,0 86,5 147 4,3 13,5 91 

Suma 7 883 100,0 100,0 4 497 100,0 57,0 3 386 100,0 43,0 91 
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Tabela 10. Mieszkańcy DPS wg głównego źródła dochodu - stan na koniec 2013 r. 

 

  n % 
N 

ważnych 

Emerytura 2 808 35,6 91 

Renta 3 145 39,9 91 

Renta socjalna 1 044 13,2 91 

Zasiłek stały 767 9,7 91 

Inne źródła 77 1,0 91 

Bez dochodu 40 0,5 91 

Suma 7 881 100,0 91 

 

 

 

Tabela 11. Mieszkańcy DPS wg przyczyn umieszczenia - stan na koniec 2013 r. 

 

 
Uwaga: Wartości nie sumują się do ogółu, gdyż dana osoba mogła być umieszczona w DPS z powodu więcej niż 

jednej przyczyny. 

 

 

 

Tabela 12. Statutowa liczba miejsc w DPS w latach 2011-2013. 

 

Wyszczególnienie Liczba miejsc 

Zmiana w latach 2011-2014 

N ważnych 

liczba % 

Liczba 
miejsc 

wg stanu na 
koniec: 

2011 r. 7 779 0 0,0 91 

2012 r. 7 772 -7 -0,1 91 

2013 r.  7 984 205 2,6 91 

wg stanu na 30.06.2014 r. 7 994 215 2,8 91 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Liczba % 
N 

ważnych 

Mieszkańcy 

ogółem 7 883 100,0 91 

w tym wg 
przyczyn 
umieszczenia 
w DPS 

podeszły wiek 2 278 28,9 91 

przewlekła choroba somatyczna 1 490 18,9 91 

przewlekła choroba psychiczna 1 900 24,1 91 

niepełnosprawność intelektualna - osoby dorosłe 1 176 14,9 91 

niepełnosprawność intelektualna - dzieci i młodzież 362 4,6 91 

niepełnosprawność fizyczna 790 10,0 91 

uzależnienie od alkoholu 110 1,4 91 
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Tabela 13. Zasoby kadrowe DPS - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie  Liczba 

Na 100 
zatrudnionych 

na podst. 
stosunku pracy 

N ważnych 

Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy* 7 883 100,0 91 

Zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych 471 6,0 91 

Stażyści 57 0,7 91 

Praktykanci 112 1,4 91 

Wolontariusze 253 3,2 91 

 
* Osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru oraz mianowania z wyłączeniem 

pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. 

 

 

 

Tabela 14. Pracownicy DPS wg płci - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

W tym: 

N 
ważnych 

kobiety mężczyźni 

n odsetek n odsetek n odsetek 

Pracownicy 

ogółem 5 482 100,0 4 781 87,2 701 12,8 91 

w 
tym: 

kadra kierownicza 372 100,0 296 79,6 76 20,4 91 

pozostali pracownicy 5 110 100,0 4 485 87,8 625 12,2 91 

 

 

 

Tabela 15. Pracownicy DPS wg poziomu wykształcenia - stan na koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 

Pracownicy 

N 
ważnych 

ogółem 

w tym wg poziomu wykształcenia 

gimnazjalne 
i niższe 

zasadnicze 
zawodowe 

średnie wyższe 

n % n % n % n % n % 

Ogółem 5 383 100,0 387 7,2 1 140 21,2 2 677 49,7 1 179 21,9 91 

W 
tym: 

kadra kierownicza 362 100,0 1 0,3 5 1,4 86 23,8 270 74,6 91 

opiekunowie 1 517 100,0 10 0,7 72 4,7 1 227 80,9 208 13,7 91 

pozostali pracownicy 3 504 100,0 376 10,7 1 063 30,3 1 364 38,9 701 20,0 91 
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Tabela 16. Pracownicy DPS wg działów - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie n % 
N 

ważnych 

Dyrektorzy oraz ich zastępcy 125 2,3 91 

Dział opiekuńczo-terapeutyczny 2 885 52,6 91 

Dział medyczno-rehabilitacyjny 587 10,7 91 

Dział administracyjny 455 8,3 91 

Dział gospodarczy i obsługi 1 265 23,0 91 

Pozostali pracownicy 172 3,1 91 

Suma 5 489 100,0 91 

 

 

 

 

 

Tabela 17. Pracownicy DPS wg stanowisk - stan na koniec 2013 r. 

 

Wyszczególnienie 
Osoby Etaty N 

ważnych n % n % 

Dyrektorzy oraz ich zastępcy 111 2,0 109 2,1 91 

Kierownicy działów/zespołów/sekcji 278 5,1 220 4,2 91 

Opiekunowie 1 515 27,6 1 487 28,7 91 

Pracownicy socjalni 179 3,3 169 3,3 91 

Psycholodzy 67 1,2 38 0,7 91 

Rehabilitanci 134 2,4 90 1,7 91 

Instruktorzy terapii zajęciowej 185 3,4 170 3,3 91 

Pielęgniarki 563 10,3 525 10,1 91 

Pozostali pracownicy 2 451 44,7 2 304 44,4 91 

Suma 5 483 100,0 5 186 100,0 91 
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Tabela 18. Dochody DPS i brakujące środki w województwie śląskim w 2013 roku. 
 

  Środki (w zł) 
Procent 

dochodów 
ogółem 

N 
ważnych 

Dochody 

ogółem 248 509 927 100,0 86 

w tym: 

opłaty wnoszone przez mieszkańców 77 124 072 31,0 86 

opłaty wnoszone przez członków rodziny 624 662 0,3 86 

opłaty wnoszone przez gminy 89 356 377 36,0 86 

dotacje na osoby przebywające na "starych zasadach"* 62 103 239 25,0 86 

środki organu założycielskiego** 14 847 972 6,0 86 

środki z NFZ na opiekę pielęgniarską*** 41 723 0,0 86 

inne 4 411 882 1,8 86 

Brakujące 
środki 

na modernizacje, remonty i inwestycje 22 651 681 9,1 86 

na opłacenie pobytu osób przebywających na "starych zasadach"** 11 823 110 4,8 86 

 

* Na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 r. 

** Jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowej, itp. 

*** Dotyczy ogólnych kosztów zapewnienia opieki pielęgniarskiej, w tym płac. 

 

 

 

Tabela 19. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS - stan na koniec 2013 r. 

 

Typ domu 
Średnia  

(w zł) 
N 

Odchylenie 
standardowe  

(w zł) 

Względne 
odchylenie 

standardowe  
(w %) 

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 3 290 11 518 15,7 

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie 

2 737 5 35 1,3 

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intel. oraz 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intel. 

3 268 6 324 9,9 

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie 3 322 1 x x 

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 2 821 18 264 9,3 

Dla osób przewlekle somatycznie chorych 3 396 11 446 13,1 

Dla osób w podeszłym wieku 3 000 27 335 11,2 

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych fizycznie 

3 119 3 291 9,3 

Dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle 
somatycznie chorych 

2 901 4 310 10,7 

Inny 2 907 1 x x 

Ogółem 3 055 87 399 13,1 
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Tabela 20. Ocena sytuacji* w poszczególnych obszarach funkcjonowania DPS - stan na 

koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Liczebność kadry  
1 << niewystarczająca, wystarczająca >> 5 

3,94 90 0,74 18,8 

Kwalifikacje kadry  
1 << niskie, wysokie >> 5 

4,24 90 0,68 15,9 

Wyposażenie pomieszczeń  
1 << niewystarczające, wystarczające >> 5 

4,04 90 0,79 19,6 

Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie DPS  
1 << nieprecyzyjne, precyzyjne >> 5 

3,74 90 0,93 24,9 

Biurokratyzacja działań  
1 << mała, duża >> 5 

4,07 90 0,92 22,7 

Liczba pojazdów  
1 << niewystarczająca, wystarczająca >> 5  

4,00 88 1,35 33,7 

Stan techniczny pojazdów  
1 << niezadowalający, zadowalający >> 5 

3,85 86 1,14 29,7 

 
* Oceny dokonywano przypisując liczby z zakresu 1-5 zgodnie z opisem skali. 

 

 

 

Tabela 21. Ocena sytuacji* w zakresie zasobów kadrowych DPS - stan na koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Dyrektorzy oraz ich zastępcy 4,88 90 0,42 8,6 

Kierownicy działów/zespołów/sekcji 4,71 79 0,56 11,9 

Opiekunowie 3,97 90 0,89 22,5 

Pracownicy socjalni 4,62 90 0,65 14,0 

Psycholodzy 4,01 88 1,32 32,8 

Rehabilitanci 4,02 85 1,15 28,7 

Instruktorzy terapii zajęciowej 4,31 90 0,92 21,3 

Pielęgniarki 4,00 87 1,10 27,5 

Stażyści 3,43 65 1,35 39,2 

Praktykanci 3,79 62 1,36 35,8 

Wolontariusze 3,11 74 1,45 46,6 

Pozostali pracownicy 4,17 90 0,81 19,5 

 

* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało zasoby 

zdecydowanie niewystarczające, a 5 – zasoby zdecydowanie wystarczające. 
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Tabela 22. Ocena sytuacji* w zakresie środków finansowych - stan na koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Użytkowanie środków transportu 4,15 87 1,09 26,4 

Zakup materiałów i wyposażenia 3,42 89 1,07 31,5 

Modernizacje 2,48 86 1,29 52,1 

Remonty 2,47 85 1,24 50,2 

Inwestycje 2,10 83 1,23 58,5 

Utrzymanie czystości w budynkach 4,24 89 0,84 19,8 

Likwidacja barier architektonicznych 4,13 84 1,00 24,3 

Wynagrodzenia pracowników 2,89 89 1,13 39,2 

Podnoszenie kwalifikacji pracowników 3,60 89 1,14 31,6 

Zapewnienie mieszkańcom wyżywienia 4,53 89 0,62 13,8 

Zapewnienie mieszkańcom odzieży i obuwia 4,27 89 0,89 20,8 

Zapewnienie mieszkańcom usług opiekuńczych 4,43 89 0,66 14,8 

 
* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało środki 

zdecydowanie niewystarczające, a 5 – środki zdecydowanie wystarczające. 

 

 

 

Tabela 23. Ocena sytuacji* w zakresie powierzchni pomieszczeń DPS - stan na koniec 2013 r.  
 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Pokoje mieszkalne 4,39 90 0,88 20,1 

Pokój(oje) dziennego pobytu 4,36 87 0,89 20,4 

Jadalnia(e) 4,45 89 0,83 18,6 

Kuchnia centralna 4,78 83 0,47 9,8 

Kuchenki pomocnicze 4,40 88 0,86 19,7 

Miejsce kultu religijnego 4,59 85 0,86 18,8 

Łazienki 4,52 90 0,80 17,6 

Toalety 4,52 90 0,81 17,9 

Biblioteka/punkt biblioteczny 4,39 84 0,76 17,3 

Pomieszczenia do prania i suszenia 4,27 90 0,91 21,3 

Gabinet medyczny 4,51 86 0,84 18,5 

Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji 4,18 90 1,09 26,0 

Pomieszczenia biurowe 4,33 90 0,91 21,0 

Inne pomieszczenia techniczne 4,15 86 0,94 22,6 

 
* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało 

powierzchnie zdecydowanie niewystarczające, a 5 – powierzchnie zdecydowanie wystarczające. 
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Tabela 24. Ocena sytuacji* w zakresie wyposażenia pomieszczeń DPS - stan na koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Pokoje mieszkalne 4,26 89 0,73 17,2 

Pokój(oje) dziennego pobytu 4,37 87 0,79 18,2 

Jadalnia(e) 4,53 89 0,59 12,9 

Kuchnia centralna 4,33 84 0,80 18,4 

Kuchenki pomocnicze 4,33 88 0,75 17,4 

Miejsce kultu religijnego 4,68 85 0,79 16,9 

Łazienki 4,33 90 0,79 18,3 

Toalety 4,38 90 0,74 17,0 

Biblioteka/punkt biblioteczny 4,28 86 0,79 18,5 

Pomieszczenia do prania i suszenia 4,20 90 0,90 21,5 

Gabinet medyczny 4,34 86 0,90 20,8 

Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji 4,20 90 0,86 20,6 

Pomieszczenia biurowe 4,29 90 0,91 21,3 

Inne pomieszczenia techniczne 4,07 86 0,82 20,2 

 
* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało 

wyposażenie zdecydowanie niewystarczające, a 5 – wyposażenie zdecydowanie wystarczające. 

 

Tabela 25. Ocena współpracy* przy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej - stan na koniec 2013 r.  

 

Wyszczególnienie 
Średnia liczba 

punktów 
N 

Odchylenie 
standardowe 

(punkty) 

Względne 
odchylenie 

standardowe 
(w %) 

Rodziny i opiekunowie mieszkańców 3,83 90 0,74 19,3 

Społeczność lokalna 4,19 89 0,75 17,9 

Ośrodki pomocy społecznej 4,24 90 0,74 17,4 

Powiatowe centra pomocy rodzinie 4,41 76 0,84 19,0 

Poradnie zdrowia psychicznego 4,11 83 0,84 20,5 

Szpitale psychiatryczne 3,69 77 0,86 23,4 

Inne szpitale 3,55 88 0,83 23,4 

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej 4,12 89 0,67 16,3 

Inne niż w/w placówki opieki zdrowotnej 3,89 71 0,73 18,7 

Organizacje pozarządowe 3,97 78 0,98 24,7 

Kościoły i związki wyznaniowe 4,49 87 0,79 17,6 

Ośrodki kultury 4,20 84 0,93 22,1 

Sponsorzy 3,31 71 1,23 37,0 

Inne 4,38 8 0,92 20,9 

 

* Oceny dokonywano poprzez przypisanie poszczególnym pozycjom cyfr z zakresu 1-5, gdzie 1 oznaczało 

współpracę zdecydowanie złą, a 5 – współpracę zdecydowanie dobrą. 
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Tabela 26. Odpowiedzi na pytanie: "Czy Dom korzysta ze wsparcia organizacji pozarządowej 

działającej na jego rzecz?" 

 

Wyszczególnienie Liczba % 

Nie 62 70,5 

Tak 26 29,5 

Ogółem 88 100,0 

 

 

 

Tabela 27. Odpowiedzi na pytanie: "Czy organizacja pozarządowa działająca na rzecz DPS 

prowadzi działalność gospodarczą?" 

 

Wyszczególnienie Liczba % 

Nie 51 96,2 

Tak 2 3,8 

Ogółem 53 100,0 

 

 

 

Tabela 28. Odpowiedzi na pytanie: "Czy Dom korzysta ze wsparcia sponsorów?" 

 

Wyszczególnienie Liczba % 

Nie 38 42,7 

Tak 51 57,3 

Ogółem 89 100,0 
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5.2. Rozporządzenie w sprawie DPS 
 

Dz.U.2012.964  

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 

z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej 

(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r.) 

 

Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej, zwanych dalej "domami",  

i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy; 

2)wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu; 

3)tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu. 

§ 2. 1. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami 

określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. 

2. W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których 

mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności  

z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. 

3. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie 

indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. 

4. Indywidualny plan wsparcia powinien być przygotowany w terminie 6 miesięcy od dnia 

przyjęcia mieszkańca do domu. 

§ 3. 1. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, 

opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość 

uczestnictwa w nim mieszkańca. 

2. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje 

pracownik domu, zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca 

domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. 

3. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. 

§ 4. 1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów 

określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego, a w przypadku domu gminnego - przez wójta, burmistrza lub prezydenta. 

2. W przypadku gdy prowadzącym dom jest podmiot niepubliczny, regulamin organizacyjny 

ustala ten podmiot. 

§ 5. 1. Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi: 

1)w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: 

a)miejsce zamieszkania, 

b)wyżywienie, 

c)odzież i obuwie, 
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d)utrzymanie czystości; 

2)opiekuńcze, polegające na: 

a)udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

b)pielęgnacji, 

c)niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

3)wspomagające, polegające na: 

a)umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

b)podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, 

c)umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

d)zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, 

e)stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 

lokalną, 

f)działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości, 

g)pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej 

charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia, 

h)zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 

i)finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na 

niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekracząjącej 30% zasiłku stałego,  

o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

zwanej dalej "ustawą", 

j)zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom 

dostępności do informacji o tych prawach, 

k)sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu. 

2. Dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, poza usługami, o których mowa 

w ust. 1, w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewnia: 

1)pobieranie nauki; 

2)uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych; 

3)naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe. 

3. W domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dopuszcza się pobyt osób, 

które ukończyły 30 rok życia, jeżeli mają małą zdolność adaptacji do nowego otoczenia i przebywają 

w tym domu ponad pięć lat. 

4. Dyrektor domu, w porozumieniu z osobą zainteresowaną, jej rodziną albo przedstawicielem 

ustawowym, po zasięgnięciu opinii psychologa, wnioskuje o pozostawienie osoby, o której mowa  

w ust. 3, w domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

§ 6. 1. Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:  

1)w zakresie usług bytowych: 

a)budynek i jego otoczenie nie mają barier architektonicznych, 

b)budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych; w przypadku domów, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy, zalecana 

jest winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

c)budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu 

przeciwpożarowego, 

d)liczba miejsc w nowo powstającym domu jest nie większa niż 100; 

2)znajdują się w nim następujące pomieszczenia: 
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a)pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe, 

b)pokoje dziennego pobytu, 

c)jadalnia, 

d)gabinet medycznej pomocy doraźnej, 

e)pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, 

f)kuchenka pomocnicza, 

g)pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 

h)palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące, 

i)pokój gościnny, 

j)miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, jeżeli nie ma on możliwości 

uczestniczenia w nabożeństwach poza domem, 

k)inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu; 

3)pokój mieszkalny: 

a)jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2, 

b)wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m2 na osobę i: 

–w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż 

trzech osób, 

–w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż czterech osób, 

c)jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca 

domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń 

elektrycznych; w domach, o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, wyprowadzenia 

elektryczne są zabezpieczone przed dostępem dzieci 

- przy czym pokój uznaje się za spełniający wymagane normy, o których mowa w lit. a i b, jeżeli 

odstępstwo od tych norm poniżej wymaganej wartości nie jest większe niż 5%; 

4)w zakresie warunków sanitarnych: 

a)liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób,  

a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; jeżeli liczba osób leżących przekracza 

50% ogólnej liczby mieszkańców domu, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń  

o 25%, 

b)łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

c)w nowo powstającym domu na pokój przypadają jedna toaleta oraz łazienka, w której 

wyposażeniu znajduje się wanna lub prysznic; 

5)pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz 

dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów; 

6)w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków: 

a)mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej 3 posiłki dziennie, a w przypadku domów,  

o których mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 posiłki dziennie, 

b)zapewnia się wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz 

posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza, 

c)dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny, z tym że ostatni posiłek jest 

podawany nie wcześniej niż o godz. 1800, 

d)podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę, 

e)mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym, 

f)w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony; 
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7)mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia  

z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich 

potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym: 

a)odzież całodzienną - co najmniej dwa zestawy, 

b)odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę - co najmniej jeden zestaw, 

c)bieliznę dzienną - co najmniej 4 komplety, 

d)bieliznę nocną - co najmniej 2 komplety, 

e)co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe 

- przy czym w przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje 

się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia; 

8)mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy sami 

nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się im  

w szczególności: 

a)w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do 

mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, 

b)co najmniej dwie sztuki ręczników, zmienianych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

tydzień, 

c)pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

9)dzieci mają zapewnione zabawki odpowiednie do ich wieku i sprawności; 

10)w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się mieszkańcom domu: 

a)świadczenie pracy socjalnej, 

b)organizację terapii zajęciowej w pracowniach terapii, a w przypadku osób przebywających  

w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 i 4 ustawy, również w warsztatach terapii 

zajęciowej, 

c)możliwość korzystania z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, a także 

możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów, 

d)organizację świąt i uroczystości okazjonalnych oraz umożliwia się udział w imprezach 

kulturalnych i turystycznych, 

e)możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem 

mieszkańca domu, 

f)regularny kontakt z dyrektorem domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do 

wiadomości w dostępnym miejscu, 

g)sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu. 

2. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest: 

1)zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu 

mieszkańców domu; 

2)zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu z psychologiem, a w przypadku mieszkańców domu 

przebywających w domach, o których mowa w art. 56 pkt 3 ustawy, również z psychiatrą; 

3)posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla: 

a)osób w podeszłym wieku - nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, 

b)osób przewlekle somatycznie chorych - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu, 

c)osób przewlekle psychicznie chorych - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, 

d)osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca 

domu, 
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e)dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca 

domu, 

f)osób niepełnosprawnych fizycznie - nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu 

- przy czym przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, 

stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują 

bezpośrednio z mieszkańcami domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych osób nie może 

przekroczyć 30% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczne -opiekuńczym; 

4)uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata  

w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz 

kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. 

§ 7. Podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie domu składa wniosek o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, którego wzór określa załącznik do 

rozporządzenia. 

§ 8. 1. Do domu kieruje się na podstawie: 

1)pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej "osobą ubiegającą 

się", złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce 

zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej 

przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także 

powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej; 

2)rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka 

pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby 

ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku 

możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się: 

1)decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę na ponoszenie 

opłaty za pobyt w domu; 

2)decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną 

zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze 

świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3)oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi 

zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej,  

w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel, ustawowy; 

4)zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 

r. poz. 400); 

5)pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku 

stałego opłaty za pobyt w domu - w przypadku wyrażenia takiej zgody; 

6)pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się 

opłaty za pobyt w domu - w przypadku skierowania do domu ponadgmninnego. 

3. W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji  

o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od 

dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu. 

4. Dokumenty określone w ust. 1 i 2 kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę 
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ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do 

właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

§ 9. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie 

osoby w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w § 8 ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. 

§ 10. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona 

lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. 

§ 11. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną 

sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia 

po przyjęciu tej osoby do domu. 

§ 12. 1. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela 

ustawowego o terminie przyjęcia do domu. 

2. Osobę, która przybyła do domu, przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 

3. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną 

oraz z jej przedstawicielem ustawowym, podczas której ustala jej aktualną sytuację, odnotowuje 

zmiany zaistniałe w jej sytuacji od momentu złożenia wniosku oraz ustala wstępne warunki pobytu,  

a także informuje o zakresie świadczonych usług. 

§ 13. O przyjęciu do domu osoby skierowanej dyrektor domu zawiadamia niezwłocznie organ 

lub podmiot prowadzący dom. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) 

______ 
1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i 

Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427, z 

2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 579. 
3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w 

sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na 

podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i 

przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 1110). 
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ZAŁĄCZNIK 

 

WZÓR 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1. Nazwa podmiotu / imię i nazwisko w przypadku, osoby fizycznej, siedziba, adres*  

.............................................................................................................................................................. 

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu  

.............................................................................................................................................................. 

3.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 ............................................................................................................................................................. 

4.Numer identyfikacyjny REGON 

 ............................................................................................................................................................. 

5.Numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) 

 ............................................................................................................................................................. 

6.Nazwa, adres i typ domu pomocy społecznej 

.............................................................................................................................................................. 

7.Liczba miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu 

 ............................................................................................................................................................. 

8.Struktura zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

............................................................... 

(miejscowość, data)                                                       (podpis osoby składającej wniosek) 

 

Załączniki: 

1)............................................................................ 

2)............................................................................ 

3)............................................................................ 

4)............................................................................ 

5)............................................................................ 

6)............................................................................ 

 

____________________________ 

*Niepotrzebne skreślić. 
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5.3. Wykaz DPS w województwie śląskim 

 

 

Wykaz zarejestrowanych domów pomocy społecznej w województwie śląskim 

 

Lp. Nazwa Adres Telefon Fax Powiat Mieszkańcy Uwagi 

1 
Dom Pomocy 
Społecznej "Senior" im. 
Jana Kaczmarka 

Szpitalna 5a 
41-250 Czeladź 

32 265-94-00 265-94-00 będziński ke OPW MDPS 

2 
Dom Pomocy 
Społecznej "Prestige" 

11 Listopada 17 
42-470 Siewierz  

607-199-122   będziński ke OPPCh BZ 

3 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Mickiewicza 2 
42-506 Będzin 

32 
267-35-38 
267-50-36 

267-35-38 będziński ke OPPCh   

4 
Dom Pomocy 
Społecznej w Bystrej 

Klimczoka 80 
43-360 Bystra 

33 
817-12-12,  
80, 68, 07 

  bielski ke 
OPW + 
OPSCh 

BZ 

5 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Wilkowicach 

Kościelna 5 
43-365 Wilkowice 

33 817-14-91 817-14-91 bielski ke 
OPW + 

ONF 
  

6 
Dom Pomocy 
Społecznej "Złota 
Jesień" 

Zacisze 28 
43-502 Czechowice-
Dziedzice 

32 215-81-72   bielski ke OPW MDPS 

7 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Córek 
Bożej Miłości 

Żywiecka 20 
43-300 Bielsko-Biała 

33 
816-39-93 
814-33-82 

816-39-93 Bielsko-Biała k 
DNI + 
DzMNI 

  

8 
Ewangelicki Dom 
Opieki "Soar" 

Modrzewskiego 25 
43-300 Bielsko-Biała 

33 812-61-64 812-61-64 Bielsko-Biała ke OPW   

9 
Dom Opieki 
"Samarytanin" 

Bednarska 8 i 10 
43-316 Bielsko-Biała 

33 814-21-92 814-21-92 Bielsko-Biała ke 
OPW + 
OPSCh 

  

10 
Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób 
Starszych 

Żywiecka 15 
43-300 Bielsko-Biała 

33 
497-91-27 
814-54-49 

497-91-27 Bielsko-Biała ke 
OPW + 

ONF 
  

11 
Dom Pomocy 
Społecznej "Hospicjum" 

Armii Krajowej 181 
43-300 Bielsko-Biała 

33 814-71-45 814-71-45 Bielsko-Biała ke OPSCh   

12 
Dom Pomocy 
Społecznej Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy  

Grzybowa 8 
43-300 Bielsko-Biała 

33 817-22-98   Bielsko-Biała ke OPW BZ 

13 
Dom Pomocy 
Społecznej "Dom 
Nauczyciela" 

Pocztowa 14 "A" 
43-309 Bielsko-Biała 

33 
814-24-82 
816-36-19 

816-36-19 Bielsko-Biała ke OPW   

14 
Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Przewlekle Chorych  

Olimpijska 11 
43-346 Bielsko-Biała 

33 
812-35-99 
812-32-47 

812-32-47 Bielsko-Biała ke OPSCh   

15 
Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych 

Dworcowa 7 
41-902 Bytom 

32 281-41-23 787-03-99 Bytom ke OPPCh   

16 
Dom Pomocy 
Społecznej 
"Kombatant" 

Stolarzowicka 33 
41-908 Bytom 

32 286-37-16 286-37-16 Bytom ke OPW   
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Lp. Nazwa Adres Telefon Fax Powiat Mieszkańcy Uwagi 

17 

Dom Pomocy 
Społecznej - 
Ewangelicki Dom 
Opieki "Ostoja Pokoju" 

Matki Ewy 1 
41-908 Bytom 

32 
286-34-00 
280-57-96 

286-34-00 Bytom ke OPW   

18 
Dom Pomocy 
Społecznej 
"Wędrowiec" 

Frenzla 204 
41-908 Bytom 

32 
280-60-35 
280-60-36 

280-60-35 Bytom k DNI   

19 

Dom Pomocy 
Społecznej 
Stowarzyszenia 
"Pomocna Dłoń" 

Strzelców 
Bytomskich 450 
41-935 Bytom 

32 285-93-78 285-93-78 Bytom ke OPW   

20 
Dom Pomocy 
Społecznej "Nadzieja" 

Wandy 64 
41-500 Chorzów 

32 
241-15-13 
242-54-24 

241-15-13 Chorzów ke OPW   

21 
Dom Pomocy 
Społecznej św. 
Wincentego  

Powstańców 45 
41-500 Chorzów 

32 346-24-60 249-32-31 Chorzów k OPW   

22 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Dom 
Pomocy Społecznej 
"Święty Florian" 

Harcerska 3 
41-500 Chorzów 

32 241-10-45 241-37-66 Chorzów ke OPW   

23 
Dom Pomocy 
Społecznej "Republika" 

Michałkowicka 4 
41-500 Chorzów 

32 
245-90-66 
245-90-65 

245-90-65 Chorzów ke 
DNI + 
DzMNI 

  

24 

Polski Związek 
Niewidomych, Dom 
Pomocy Społecznej im. 
Kazimierza Jaworka w 
Chorzowie 

Siemianowicka 101 
41-500 Chorzów 

32 
241-10-61 
348-21-43 
241-18-53 

241-18-53 Chorzów ke ONF   

25 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Szkolnych de Notre 
Dame 

1 Maja 12 
43-246 Strumień 

33 857-02-50 857-02-50 cieszyński m DzMNI   

26 
Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej 
"Pogodna Jesień" 

Konfartego 1 
43-400 Cieszyn 

33 852-17-61 852-17-61 cieszyński ke 
OPW + 
OPSCh 

  

27 
Dom Pomocy 
Społecznej "Betania" 

Katowicka 1 
43-400 Cieszyn 

33 851-02-44 852-09-69 cieszyński ke 
OPW + 
OPSCh 

  

28 

Dom Pomocy 
Społecznej Konwentu 
Bonifratrów w 
Cieszynie 

pl. Londzina 1 
43-400 Cieszyn 

33 852-02-68 852-02-68 cieszyński m OPPCh   

29 
Dom Spokojnej 
Starości 

Mickiewicza 13 
43-400 Cieszyn 

33 
858-04-37 
858-02-39 

858-02-39 cieszyński ke OPW MDPS 

30 
Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej w 
Pogórzu 

Zamek 132 
43-430 Pogórze 

33 
853-35-52 
853-33-01 

853-33-01 cieszyński k DNI   

31 
Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej 
"Feniks" 

Sportowa 13 
43-430 Skoczów 

33 
853-37-25 
853-36-27 

853-36-27 cieszyński ke 
DNI + 
DzMNI 
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Lp. Nazwa Adres Telefon Fax Powiat Mieszkańcy Uwagi 

32 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek BDNP - 
Prowincja Krakowska 

Mickiewicza 36 
43-430 Skoczów 

33 853-37-74 853-37-74 cieszyński m DzMNI   

33 
Dom Pomocy 
Społecznej 
SILESIAMED 

Wyzwolenia 38 
43-438 Brenna 

33 851-37-68   cieszyński ke OPW BZ 

34 
Ewangelicki Dom 
Opieki "Emaus" 

Ks. Karola Kulisza 47 
43-445 Dzięgielów 

33 852-97-12 852-97-82 cieszyński ke OPW   

35 
Miejski Dom Spokojnej 
Starości 

Słoneczna 10 
43-450 Ustroń 

33 854-12-15 854-12-15 cieszyński ke OPW MDPS 

36 

Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej w 
Pogórzu, filia 
"Bursztyn" 

Staropolska 14 
43-525 Kończyce 
Małe 

32 469-35-71 469-35-71 cieszyński k OPPCh   

37 

Dom Pomocy 
Społecznej p.w. Św. 
Antoniego 
Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. 
Wincentego a' Paulo 

Wieluńska 1 
42-200 Częstochowa 

34 324-29-14 324-29-14 Częstochowa ke OPW   

38 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek 

Wesoła 14 
42-200 Częstochowa 

34 361-88-94 261-88-94 Częstochowa k DNI   

39 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Braci Albertynów 

św. Jadwigi 84/86 
42-200 Częstochowa 

34 374-06-67 374-06-67 Częstochowa m DNI   

40 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Kontkiewicza 2 
42-200 Częstochowa 

34 
364-38-10, 

11, 15    
364-38-10 Czętochowa ke OPPCh   

41 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Szczekocińska 19 
42-235 Lelów 

34 
355-82-96 
355-82-97 

355-82-97 częstochowski ke OPPCh   

42 
Dom Pomocy 
Społecznej w Turowie 

Joachimowska 85 
42-256 Turów 
k/Olszyna 

34 
328-60-78 
328-62-19 

328-60-78 częstochowski ke OPW   

43 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Blachowni 

Sienkiewicza 6 
42-290 Blachownia  

34 
327-03-76 
327-06-33 

327-06-33 częstochowski ke OPPCh   

44 
Dom Pomocy 
Społecznej "Pod 
Dębem" 

Norwida 1 
41-300 Dąbrowa 
Górnicza 

32 
264-23-92 
264-25-60 

264-23-92 
Dąbrowa 
Górnicza 

ke OPW   

45 
Dom Pomocy 
Społecznej "Nasz Dom" 

Derkacza 10 
44-100 Gliwice 

32 232-26-46            232-19-60 Gliwice ke OPW   

46 
Dom Pomocy 
Społecznej "Opoka" 

Pszczyńska 100 
44-100 Gliwice 

32 
232-33-50 
232-21-91 

232-21-91 Gliwice ke OPSCh   
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Lp. Nazwa Adres Telefon Fax Powiat Mieszkańcy Uwagi 

47 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych "Nazaret" 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej  

Odrowążów 124 
44-103 Gliwice 

32 332-06-32  332-06-39 Gliwice ke OPW   

48 
Dom Pomocy 
Społecznej "Zameczek" 

Knurowska 13 
44-144 Kuźnia 
Nieborowska 

32 235-16-30 235-16-30 gliwicki m DNI   

49 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i 
Młodzieży 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
prowadzony przez 
Zakon Ojców 
Kamilianów 

Damrota 7 
44-145 Pilchowice 

32 235-65-26 235-65-26 gliwicki m DzMNI   

50 
Dom Pomocy 
Społecznej "Ostoja" 

Kozielska 1 
44-153 Sośnicowice 

32 
238-75-43 
238-75-42 

238-75-42 gliwicki k 
DNI + 
DzMNI 

  

51 
Dom Pomocy 
Społecznej Caritas 
Diecezji Gliwickiej 

Wiejska 42 "A" 
44-185 Wiśnicze 

32 
233-62-06 
233-61-78 

  gliwicki ke OPW   

52 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Ośrodek 
M.B. Uzdrowienie 
Chorych, Dom Pomocy 
Społecznej w Knurowie 

Szpitalna 29 
44-194 Knurów 

32 336-22-33 236-54-87 gliwicki ke DNI   

53 
Dom Pomocy 
Społecznej "Dar Serca" 

Kaszubska 6 
44-335 Jastrzębie-
Zdrój  

32 471-96-22 471-96-22 
Jastrzębie-

Zdrój 
ke OPW MDPS 

54 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Jaworznie 

Obrońców Poczty 
Gdańskiej 63 
43-600 Jaworzno 

32 
616-24-91 
616-36-01 

616-36-01 Jaworzno ke OPSCh   

55 
Dom Pomocy 
Społecznej "Przystań" 

Ks. bpa Adamskiego 
22 
40-069 Katowice 

32 
251-39-19 
251-52-16 

251-52-16 Katowice ke OPSCh   

56 
Dom Pomocy 
Społecznej "Zacisze" 

Traktorzystów 42 
40-695 Katowice 

32 202-54-32 202-87-91 Katowice ke OPW   

57 
Senior Residence Dom 
Pomocy Społecznej 
(Fundacja) 

Pijarska 4 
40-750 Katowice 

32 353-58-40   Katowice ke OPW   

58 
Dom Pomocy 
Społecznej w Lublińcu, 
filia w Koszęcinie 

Dąbrówki 1 
42-286 Koszęcin 

34 357-62-11 357-62-11 lubliniecki k OPPCh   

59 

Dom Pomocy 
Społecznej "Dom 
Kombatanta" im. św. 
Rafała Kalinowskiego 

dr. E. Cyrana 10 
42-700 Lubliniec 

34 356-40-04 356-41-92 lubliniecki ke OPSCh   

60 
Dom Pomocy 
Społecznej "Zameczek" 

74 Górnośląskiego 
Pułku Piechoty 2 
42-700 Lubliniec 

34 
353-11-12 
353-11-26 

353-11-26 lubliniecki ke 
DNI + 
DzMNI 

  

61 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Kochcicka 14 
42-700 Lubliniec 

34 
356-32-66 
351-01-12 

356-32-66 lubliniecki m OPPCh   
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62 
Dom Pomocy 
Społecznej w Orzeszu 

Traugutta 45 
43-180 Orzesze 

32 221-53-62 221-53-62 mikołowski ke DNI   

63 

Ośrodek dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Miłosierdzie Boże, Dom 
Pomocy Społecznej 

Gliwicka 366 
43-197 Mikołów-
Borowa Wieś 

32 

226-13-01, 
91 

238-60-21, 
22 

226-13-91 mikołowski ke ONF   

64 

Ośrodek dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Miłosierdzie Boże, Dom 
Pomocy Społecznej A 

Gliwicka 366 
43-197 Mikołów-
Borowa Wieś 

32 

226-13-01, 
91 

238-60-21, 
22 

226-13-91 mikołowski ke ONF   

65 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Reja 54 
41-404 Mysłowice 

32 222-21-01 222-21-01 Mysłowice ke OPPCh   

66 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych im. św. Brata 
Alberta 

Jasna 6 
42-360 Poraj 

34 314-50-18   314-53-16 myszkowski k DNI   

67 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Trautmana 4 
41-946 Piekary Śl. 

32 287-92-63 287-92-63 Piekary Śl. ke OPPCh   

68 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza  

Warowna 59 
43-200 Pszczyna 

32 210-45-81 210-45-81 pszczyński ke OPPCh   

69 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr św. Jadwigi  

Golasowicka 15 
43-253 
Pielgrzymowice 

32 
472-30-07 
472-31-00      

472-30-07 pszczyński k DzMNI   

70 
Dom Pomocy 
Społecznej "Złota 
Jesień" 

Grzonki 1 
47-400 Racibórz 

32 
415-31-36 
415-86-89 

415-20-01 raciborski ke OPW   

71 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez SS Maryi 
Niepokalanej 

pl. Jagiełły 3 
47-400 Racibórz 

32 415-46-27 415-46-27  raciborski ke OPPCh   

72 

Dom Pomocy 
Społecznej "Różany 
Pałac" prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek 
Maryi Nieustającej 
Pomocy 

Kolejowa 4 
47-450 Krzyżanowice 

32 419-40-20 419-40-20 raciborski k DzMNI   

73 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Ośrodek 
Święta Elżbieta, Dom 
Pomocy Społecznej  

Wolności 30 
41-700 Ruda Śl. 

32 
243-65-94 

do 97 
248-10-55 Ruda Śl. ke OPW   

74 
Dom Pomocy 
Społecznej "Senior" 

Puszkina 7 
41-704 Ruda Śl. 

32 
248-13-55 
248-05-67 

248-17-74 Ruda Śl. ke OPSCh   

75 

Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Ośrodek 
dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Najświętsze Serce 
Jezusa, Dom Pomocy 
Społecznej 

Kłodnicka 103 
41-706 Ruda Śl. 

32 
243-34-84 

do 86 
243-34-84 Ruda Śl. ke DzMNI   
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76 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza w 
Rudzie Śl. 

Piłsudskiego 43 
41-707 Ruda Śl. 

32 242-82-88 242-82-88 Ruda Śl. m 
DNI + 
DzMNI 

  

77 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób 
Przewlekle Psychicznie 
Chorych 

Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej 3 
41-707 Ruda Śl. 

32 242-86-01 242-86-01 Ruda Śl. k OPPCh   

78 
Dom Pomocy 
Społecznej p.w. św. 
Józefa 

Rybnicka 7 
44-295 Lyski 

32 430-00-06 430-00-06 rybnicki ke OPPCh   

79 
Miejski Dom Pomocy 
Społecznej 

Żużlowa 25 
44-200 Rybnik 

32 
422-36-06 
423-60-75 

wew. 130 Rybnik ke 
OPW + 
OPSCh 

MDPS 

80 
Dom Pomocy 
Społecznej 

św. Barbary 5 
41-100 Siemianowice 
Śl. 

32 228-21-03 228-21-03 
Siemianowice 

Śl. 
ke OPPCh   

81 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza 

Maciejkowicka 8 
41-103 Siemianowice 
Śl. 

32 228-12-08 228-12-08 
Siemianowice 

Śl. 
k DNI   

82 
Dom Pomocy 
Społecznej Nr 1 

Andersa 81 "B" 
41-200 Sosnowiec 

32 
266-50-42 
292-11-91 

266-50-42 Sosnowiec ke OPW   

83 
Dom Pomocy 
Społecznej Nr 2 

Jagiellońska 2 
41-200 Sosnowiec 

32 
292-41-01 
292-32-39 

292-32-39 Sosnowiec ke OPW   

84 

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Dorosłych 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
prowadzony przez 
Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza 

Ks. bpa. Kubiny 11 
41-600 
Świętochłowice 

32 245-27-35 245-27-35 
Świętochło-

wice 
m DNI   

85 
Miejski Dom Pomocy 
Społecznej "Złota 
Jesień" 

Imieli 12 
41-605 
Świętochłowice 

32 245-68-41 245-68-41 
Świętochło-

wice 
ke OPW MDPS 

86 
Dom Pomocy 
Społecznej "Przyjaźń" 

Włoska 24 
42-600 Tarnowskie 
Góry 

32 285-58-98    258-58-98 tarnogórski ke OPSCh   

87 

Dom Pomocy 
Społecznej dla Osób 
Przewlekle Psychicznie 
Chorych prowadzony 
przez Zgromadzenie 
SS Boromeuszek 

Gliwicka 22 
42-600 Tarnowskie 
Góry 

32 285-37-85 285-37-85 tarnogórski k OPPCh   

88 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza w 
Nakle Śląskim 

Główna 8 
42-620 Nakło Śl. 

32 284-32-34 284-32-34 tarnogórski m 
DNI + 
DzMNI 
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Lp. Nazwa Adres Telefon Fax Powiat Mieszkańcy Uwagi 

89 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Ojców 
Kamilianów 

Wolności 34 
42-674 Zbrosławice 

32 233-70-42 233-70-42 tarnogórski m DNI   

90 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Miedarach 

Zamkowa 7 
42-676 Miedary 

32 
233-71-28 
233-70-14 

233-71-28 tarnogórski m DNI   

91 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Pyskowicka 34 
44-131 Łubie  

32 
233-12-24 
233-12-11 

233-12-24 tarnogórski ke OPPCh   

92 
Dom Pomocy 
Społecznej "św. Anna" 

Kopernika 6 
43-100 Tychy 

32 328-25-25 328-25-25 Tychy ke OPW   

93 

Dom Pomocy 
Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej 

Wolności 35 
41-300 Wodzisław 
Śl. 

32 455-10-30 455-10-30 wodzisławski k DzMNI    

94 
Dom Pomocy 
Społecznej im. Papieża 
Jana Pawła II  

Bogumińska 22 
44-350 Gorzyce 

32 
451-12-25 
451-12-32 

451-12-25 wodzisławski ke 
OPW + 

ONF 
  

95 
Dom Pomocy 
Społecznej Nr 1 

Matejki 62 
41-800 Zabrze 

32 
271-42-58 
271-34-26 

271-42-58 Zabrze ke OPW   

96 
Dom Pomocy 
Społecznej nr 3 

Brysza 3 
41-800 Zabrze 

32 271-38-61 271-38-61 Zabrze ke OPSCh   

97 
Dom Pomocy 
Społecznej nr 2 

Jaskółcza 11 
41-800 Zabrze 

32 271-48-54 271-48-54 Zabrze ke OPSCh   

98 

Dom Pomocy 
Społecznej prowadzony 
przez Zakon 
Kamilianów 

Cisowa 6 
41-800 Zabrze 

32 271-38-17 271-38-17 Zabrze ke OPSCh   

99 
Dom Pomocy 
Społecznej (Champion 
sp. z o.o) 

Knurowska 17 
41-800 Zabrze 

32 733-75-47   Zabrze ke OPPCh BZ 

100 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Rzemieślnicza 9 
42-400 Zawiercie 

32 
672-22-56 
672-15-73 

672-22-56 zawierciański ke OPPCh   

101 
Dom Pomocy 
Społecznej w 
Drużykowej nr 16 

Drużykowa nr 16 
42-455 Szczekociny 

34 355-96-86   zawierciański ke OPW BZ 

102 
Miejski Dom Pomocy 
Społecznej w Żorach 

os. Powstańców Śl. 
20 
44-240 Żory 

32 434-22-50   Żory ke 
 OPW + 

ONF  
MDPS 

103 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Śliżowy Potok 8 
34-300 Żywiec 

33 
861-23-08 
861-03-59 

861-23-08 żywiecki ke OPW   

 

Objaśnienia: 

MDPS - miejski dom pomocy społecznej 

BZ - dom pomocy społecznej prowadzony przez stowarzyszenia/fundację/działalność gospodarcza - bez zlecenia 

powiatu lub gminy 

ke - koedukacyjny 

m - mężczyźni/chłopcy 

k - kobiety/dziewczęta 

OPW - osoby w podeszłym wieku 

OPPCh - osoby przewlekle psychicznie chore 

DNI - dorośli niepełnosprawni intelektualnie 

DzMNI - dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie 

OPSCh - osoby przewlekle somatycznie chore  

ONF - osoby niepełnosprawne fizycznie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykazu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/dps.html (dostęp 28.11.2014 r.). 
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