
KIEROWANIE  DO  DOMÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

Miejsce                               
i godziny przyjęd  

Etap I                                                                                                                                                                                   

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej (DOPS) - właściwy do miejsca zamieszkania osoby 

zainteresowanej                                                                                                                                                                  

Etap II                                                                                                                                                                                         

Zespół ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 

ul. Grabowo 2 

pokój nr 40 

tel. 58-782-01-20 wew. 67 

godz. 8.00 - 15.00 

Wymagane 
dokumenty 

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,. 

2. Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70% 

dochodu wnioskodawcy. 

3. Zgoda na potrącanie opłaty przez właściwy organ, decyzja organu emerytalno-rentowego 

ustalającego wysokośd emerytury bądź renty, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego. 

4. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed 

wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty. 

Sposób                                       
załatwienia 

sprawy 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się  o skierowanie, zawierającego pisemne 

stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuoczych w miejscu zamieszkania przez 

rodzinę i gminę. 
 

 

 

1. Kompletowanie dokumentów przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

wnioskodawcy  Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej (DOPS). 

2. DOPS przekazuje dokumenty do Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i  Osób Niepełnosprawnych 

MOPS w Gdyni celem rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji. 

3. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję ds. Kwalifikacji do ponadgminnych domów pomocy 

społecznej. 

4. Wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do domu pomocy społecznej bądź  

o odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. 

5. Wpisanie osoby skierowanej do dps na listę osób oczekujących na umieszczenie w dps. 

6. Umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdaosku za 

pośrednictwem Kierownika Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Podstawa 
prawna 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009, Nr 175 poz. 1362 

z późn. zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 

15 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 217, poz. 1837. 

3. Procedura kierowania i umieszczania mieszkaoców Gdyni  w domach pomocy społecznej 

oraz ustalania opłat tych osób oraz ich małżonków, zstępnych przed wstępnymi za pobyt 

w domach pomocy społecznej Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10296/09/V/R  

z dnia 14.04.2009 roku. 

 


