
Postępowanie związane z procesem 

planowania indywidualnego wspierania 

mieszkańca

Zabór , 14 października 2016r.

1

Gorzów Wlkp. 11 lutego 2015r.

Przykład zagadnienia poddawanego analizie 
w toku kontroli w domach pomocy społecznej 

w woj. lubuskim



PODSTAWY PRAWNE

Zadanie zespołu – opracowanie i realizacja wspólnie z mieszkaocem 
indywidualnych planów wsparcia mieszkaoca

§ 2.3 Rozporządzenie Ministra w sprawie domów pomocy 
społecznej 

DIAGNOZA – określenie indywidualnych potrzeb mieszkaoca celem 
zespołu terapeutyczno-opiekuoczego

§ 2.1 Rozporządzenie Ministra w sprawie domów pomocy 
społecznej 

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkaoców

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U .z 2016.poz.930 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra w sprawie domów 
pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. 

w sprawie  domów pomocy społecznej 
Dz.U. z 2012r. Poz.964)



USŁUGI W DPS – OFERTA 

•zespół terapeutyczno-opiekuoczy  
dokonuje oceny potrzeb mieszkaoca, 
a na tej podstawie ustala 
indywidualny plan wsparcia 
mieszkaoca

•do rozpoznanych potrzeb 
dostosowane powinny zostad usługi 
bytowe, opiekuocze i edukacyjne na 
poziomie obowiązującego standardu.



Współudział MIESZKAOCA W PLANOWANU 
INDYWIDUALNEGO WSPARCIA 

§ 3.1. Rozporządzenia w sprawie domów 
pomocy społecznej 

Dom funkcjonuje w oparciu                   
o indywidualne plany wsparcia 
mieszkaoca domu, opracowane                
z jego udziałem , jeżeli udział ten jest 
możliwy ze względu na stan zdrowia 
i gotowośd uczestnictwa w nim 
mieszkaoca.

Konieczny jest udział mieszkaoca 
w całym procesie, zarówno na etapie 

ustalenia planu, jak i jego realizacji, 
o ile jego stan zdrowia 

na to pozwala.



ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO – OPIEKUOCZY 
GWARANCJĄ POSZANOWANIA PRAW 

MIESZKAOCA.

PRAWA 
MIESZKAOCA

PRACOWNICY ZESPOŁU 
TERAPEUTYCZNO –
OPIEKUOCZEGO –

profesjonalne 
pomaganie 

Liczba 
pracowników

Czas poświęcany 
mieszkaocowi

Czas na pracę w zespole

Czas na czynności organizacyjne

Kompetencje               
i kwalifikacje 
pracowników

Umiejętne i sprawne 
wykonywanie czynności

Szybka i właściwa reakcja                             
na zdarzenia, sytuacje

Podejście do mieszkaoca
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PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU
Działania wynikające 

z indywidualnego planu 
wsparcia mieszkaoca domu 

koordynuje pracownik domu, 
zwany PRACOWNIKIEM 

PIERWSZEGO KONTAKTU 
wskazany przez mieszkaoca 
domu jeżeli wybór ten jest 

możliwy ze względu na jego 
stan zdrowia i organizację pracy 
domu( § 3.2 rozporządzenie w 

sprawie DPS)

Pracownicy pierwszego 
kontaktu działają w ramach 

zespołów terapeutyczno-
opiekuoczych (§ 3.3 

rozporządzenie w sprawie DPS)



Obowiązujące przepisy prawa 
nie precyzują dokładnie formy 
planowania pomocy 
mieszkaocowi DPS. 

Zastosowanie maja tutaj 
naukowo wypracowane zasady. 
Poszczególne etapy planowania 
określa literatura na bazie której 
kształceni 
są pracownicy pomocy 
społecznej.

Konstrukcja indywidualnego planu wsparcia 
mieszkaoca, elementy planu

Cel główny

Zadania/cele 
szczegółowe

Sposób i metoda 
realizacji

Osoba 
odpowiedzialna

Czas i miejsce 
realizacji

Termin weryfikacji



Weryfikacja indywidualnych planów wsparcia 
mieszkaoca DPS

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji planów wsparcia niezbędne jest 
dokonywanie ich oceny i modyfikowanie z uwzględnianiem zmienionej 
sytuacji mieszkaoca  (opinia dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej MRPiPS z dnia 9 lutego 2016r. Znak DPSV.5111.6.6.2016.WW)

Aby dostosowad zakres usług do potrzeb mieszkaoca, które w toku realizacji 
indywidualnego wsparcia mogą ulegad zmianie, najlepszym momentem jeśli nie 
ma innych dodatkowych okoliczności do powtórnej oceny jest termin 
zakooczenia planu (osiągnięcia celu). 

Każda dokonana zmiana lub kontynuacja założeo powinna zostad uzasadniona w 
oparciu o zmieniające się potrzeby mieszkaoca, jego sytuację, możliwości. Brak 
postępów w realizacji danego celu  może oznaczad niewłaściwy kierunek w pracy 
z mieszkaocem. 



Raport  z oceny sposobu planowania pomocy klientowi w wybranych 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

Na stronie Wojewody Lubuskiego opublikowano

raport, dotyczący sposobu planowania pomocy

klientowi w wybranych jednostkach

organizacyjnych pomocy społecznej

W raporcie znajdują się wskazówki i wytyczne wg.

których kontrolujący inspektorzy badają

dokumentację indywidualną klientów wskazanych

w raporcie podmiotów.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY RAPORTU



WYNIKI POSTĘPOWAO KONTROLNYCH PROWADZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

Analizowane plany wsparcia mieszkaoców nie posiadają wszystkich wymaganych elementów; (osób 
odpowiedzialnych, terminu weryfikacji, czasu realizacji)  
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Występują trudności w formułowaniu celu głównego ( sformułowane jak zadanie do wykonania dla 
pracownika, nie wynika z rzeczywistych potrzeb mieszkaoca, określa „normalne” funkcjonowanie 
mieszkaoca DPS)

Brak podpisu mieszkaoca lub opiekuna prawnego pod ustaleniami planu. W takiej sytuacji trudno 
ustalid czy praca z mieszkaocem została zaplanowana w porozumieniu z nim i w oparciu o jego 
potrzeby.

Brak weryfikacji planu, czyli oceny czy udało się zrealizowad  cel główny, cele szczegółowe, czy realizacja 
planu przebiega w prawidłowym kierunku. analizy sposobu realizacji celów  w indywidualnych planach 
wspierania mieszkaoca, podczas weryfikacji tych planów.

Brak diagnozy potrzeb lub diagnozy niepełne. Częśd diagnozy jest sporządzona w obszarach 
funkcjonowania mieszkaoca. Tak sporządzona diagnoza opisuje stan faktyczny, nie wskazuje natomiast 
przyczyn niezaspokojenia potrzeb, nie są wskazywane również potrzeby artykułowane przez 
mieszkaoców.



Dziękuję za uwagę,

polityka.społeczna@lubuskie.uw.gov.pl
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Spotkanie pracowników socjalnych domów 
pomocy społecznej woj. lubuskiego 

Dysponowanie środkami  
finansowymi mieszkaoców

Zabór,  14 października 2016r.



Obowiązujące przepisy prawa regulujące tryb postępowania 
ze środkami finansowymi mieszkaoców domów pomocy 

społecznej: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 
2012r. w sprawie domów pomocy społecznej: 
§ 3 pkt. 3 lit. h „Dom, niezależnie od typu, świadczy usługi 
wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego 
przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych” 

Ustawa z dnia 18-10-2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów   



Wewnętrzne uregulowania przyjęte przez 
jednostkę 

• np. Regulamin dot. trybu postępowania 
ze środkami finansowymi mieszkaoców –
przyjęty Zarządzeniem Dyrektora 

(zasady postępowania ze środkami pieniężnymi i rzeczami wartościowymi 
mieszkaoców; wyznaczenie/wskazanie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie 
i przechowywanie depozytów;  zasady wypłaty depozytów po śmierci mieszkaoca)



Środki mieszkaoca

Stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej, 

opłatę za pobyt w domu pomocy 
społecznej wnosi mieszkaniec 

domu, nie więcej jednak niż 70% 
swojego dochodu

30 % świadczenia pozostaje jako 
„dochód” mieszkaoca



Środki mieszkaoca a odpłatnośd za DPS 

• Zasadą jest, że odpłatnośd za pobyt w domu 
pomocy społecznej wpłacana jest – ZA ZGODĄ 
MIESZKAOCA - bezpośrednio przez ZUS, KRUS, 
GOPS i MOPS na rachunek bankowy DPS, 
na którym gromadzone są dochody z tytułu 
usług;

• Środki pieniężne mieszkaoców powinny byd 
gromadzone na koncie depozytowym dps lub 
indywidualnym w wybranym przez mieszkaoca 
banku ; 



Mieszkaniec ubezwłasnowolniony 

mieszkaniec

Ubezwłasnowolnienie 
całkowite - pozbawienie 
możliwości dokonywania 

czynności prawnych

Opiekun prawny

Ubezwłasnowolnienie 
częściowe - ograniczenie 
zdolności do czynności 

prawnych 

kurator



Mieszkaniec ubezwłasnowolniony 
Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego 

Mechanizmu Prewencji w roku 2015

„praktyka wyrażania przez opiekuna prawnego
zgody na wypłatę pieniędzy przez mieszkaoca
ubezwłasnowolnionego jest niewłaściwa”
art. 14§2 k.c. – osoba nieposiadająca zdolności do czynności
prawnych może zawrzed umowę należącą do umów powszechnie
zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
a umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że
pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej
do czynności prawnych



Mieszkaniec ubezwłasnowolniony 
Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego 

Mechanizmu Prewencji w roku 2015

art. 20 k.c. – osoba ograniczona w zdolności do dokonywania 
czynności prawnych może zawierad umowy  należące do umów 
powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego bez zgody przedstawiciela ustawowego.

art. 21 k.c. - osoba ograniczona w zdolności do dokonywania 
czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela 
ustawowego rozporządzad swoim zarobkiem, chyba że sąd 
opiekuoczy z ważnych powodów postanowił inaczej. 



ubezwłasnowolnienie

Nie może np. podarowad lub 
sprzedad swojego majątku, 
nie może niczego wartościowego 
kupid, wynająd mieszkania, 
zobowiązad się do wykonania 
jakiegoś dzieła lub zlecenia, 
nie może przyjąd darowizny lub 
sporządzid testamentu;

może zawierad umowy 
należące do umów powszechnie 
zawieranych w drobnych 
bieżących sprawach życia 
codziennego;

Mowa tu o takich umowach jak 
umowa kupna gazety, bułek, 
papierosów, usługi np. fryzjerskie

art. 14§2 k.c. 

całkowite może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego 
zawierad umowy należące 
do umów powszechnie 
zawieranych w drobnych 
bieżących sprawach życia 
codziennego;

art. 20 k.c. 

może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego 
rozporządzad swoim 
zarobkiem, chyba że sąd 
opiekuoczy z ważnych 
powodów inaczej postanowi;

art. 21 k.c. 

częściowe



Mieszkaniec ubezwłasnowolniony 

• Jedyną osobą uprawnioną do dysponowania 
środkami mieszkaoca jest ustanowiony przez 
sąd opiekun prawny (stanowisko MPiPS z dnia 
31-03-2008r. Znak DPS-V-074-73-815/DW/08);

• Sytuacja , w której opiekun prawny wydaje pisemną 
zgodę na dysponowanie środkami mieszkaoca przez 
pracownika domu pomocy społecznej - nie powinna 
mied miejsca !!! Działanie takie jest niezgodne 
i sprzeczne z prawem – osoba trzecia nie ma prawa 
do dysponowania środkami finansowymi 
mieszkaoca 



Mieszkaniec ubezwłasnowolniony 

• WYJĄTEK

Sąd wyraził zgodę na dysponowanie przez 
pracownika socjalnego środkami finansowymi 

ubezwłasnowolnionego mieszkaoca  



Dysponowanie środkami mieszkaoca 

•na odbiór świadczenia 
np. od listonosza

•na wpłatę środków 
na konto 

ZGODA

•do wypłaty środków 
z konta

•zakupu określonych 
towarów, rzeczy,… 
(wniosek)

UPOWAŻNIENIE
•odbioru zakupionych 

artykułów, przedmiotów 
(pisemne)

•dokonania wpłaty 
środków na konto

POTWIERDZENIE



Najczęstsze nieprawidłowości 

brak pisemnej zgody mieszkaoca na odbiór świadczenia  np. od listonosza

brak potwierdzenia dokonywanych wpłaty i wypłaty środków z kont mieszkaoców

brak pisemnego potwierdzenia odbioru zakupionych artykułów

brak pisemnych, indywidualnych wniosków mieszkaoców w sprawie dokonania zakupów brak pisemnego 
potwierdzenia odbioru zakupionych artykułów

brak  określenia daty/ terminu na jaki mieszkaniec udzielił upoważnienia do dysponowania jego środkami 
finansowymi 

brak imiennego upoważnienia udzielanego przez mieszkaoca  konkretnemu pracownikowi domu 

koniecznośd formalnego uregulowania (np. przez SĄD)  kwestii dysponowania środkami mieszkaoca, którego stan 
zdrowia budzi wątpliwości co do samodzielnego wyrażania woli 



Dziękuję za uwagę,

polityka.społeczna@lubuskie.uw.gov.pl

ewelina.tomaszewska@lubuskie.uw.gov.pl 
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