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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 28/2020 

Dyrektora DPS w Prószkowie 
z dnia 4.09.2020 r. 

 
 

PROCEDURA   
PRZYJĘCIA  MIESZKAŃCA DO  DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  PRÓSZKOWIE 

 

 

I. PODSTAWY PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Przyjęcie osoby do DPS, następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy 
społecznej wydanej przez Starostę Opolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

2. Wraz z decyzją o umieszczeniu, PCPR w Opolu przekazuje do DPS decyzję o skierowaniu do 
domu pomocy społecznej i decyzję ustalająca opłatę za pobyt w domu  pomocy społecznej, 
wydaną przez gminę właściwą wg miejsca stałego zamieszkania lub pobytu dla osoby, w dniu 
jej kierowania do domu pomocy społecznej. 

3. Ponadto DPS otrzymuje od PCPR, pozostałe niżej wymienione dokumenty, które są 
kompletowane przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania lub 
pobytu osoby ubiegającej się, tj.: 

a) wywiad rodzinny ( środowiskowy), przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy 
społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby skierowanej 
do DPS 

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o 
Niepełnosprawności lub wydane przez Komisję Lekarską d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia, 

c) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, ze wskazaniem do pobytu w DPS o profilu dla 
osób przewlekle somatycznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie 

d) zaświadczenie psychologa, 

e) opinię ośrodka pomocy społecznej dotyczącą sprawności psychofizycznej osoby 
ubiegającej się o skierowanie do DPS, 

f) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzję organu rentowo- emerytalnego 
ustalającego wysokość renty lub emerytury, 

g) zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za 
pobyt w DPS, 

h) zgodę osoby na umieszczenie w DPS, 

i) w przypadku braku zgody na umieszczenie w DPS, postanowienie sądu na umieszczenie w 
DPS bez zgody osoby,           

j) w przypadku umieszczenia osoby ubezwłasnowolnionej, postanowienie sądu o 
ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na 
umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS.  
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II. ZASADY POSTĘPOWANIA W PROCESIE PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 

1. Przed przyjęciem mieszkańca do Domu, kierownik zespołu zapoznaje się z dokumentacją 
osoby skierowanej do DPS, przekazaną przez PCPR.  

2. Pracownik socjalny wraz z kierownikiem zespołu, ustala aktualną sytuację osoby w miejscu jej 
zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę opracowania indywidualnego planu 
wsparcia. 

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się odstąpienie od zasady określonej w pkt II.2, 
poprzez zaktualizowanie i przekazanie informacji o sytuacji osoby w miejscu zamieszkania lub 
pobytu, przez pracownika ośrodka pomocy społecznej kierującego do DPS. 

4. Dyrektor Domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o przyjęcie lub jej przedstawiciela 
ustawowego o terminie przyjęcia do Domu. Informację tę można przekazać telefonicznie, 
sporządzając notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy.  

5. Osoba przyjmowana powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość.  

6. Osobę, która przybyła do Domu, przyjmuje Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona, 
zwana, osobą przyjmującą, (np. kierownik zespołu, pracownik socjalny, opiekun). Dobra 
praktyką jest przyjęcie nowego mieszkańca przez kierownika zespołu i pracownika socjalnego. 

7. Osoba przyjmująca przeprowadza rozmowę z osobą przyjmowaną  oraz przedstawia warunki 
pobytu w DPS, a także informuje o zakresie i formach świadczonych usług. 

8. Osoba przyjmująca wskazuje mieszkańcowi wcześniej przygotowane miejsce w pokoju. 
Zapoznaje mieszkańca z współmieszkańcami Domu i pracownikami. Zapoznaje z topografią 
Domu, planem dnia. 

9. Pracownik socjalny zapoznaje mieszkańca w dniu przyjęcia z regulaminem domu, kartą praw i 
obowiązków mieszkańca, z prawem do zdeponowania przedmiotów wartościowych w 
depozycie, środków pieniężnych na koncie depozytowym,  lub na koncie oszczędnościowym 
oraz z procedurą wypłacania tych środków.  

10. Pracownik socjalny informuje mieszkańca, o możliwości zdeponowania dowodu osobistego w 
Domu. 

11. Pracownik socjalny w obecności mieszkańca oraz innego pracownika zespołu, dokonuje spisu 
i opisu rzeczy osobistych. Sporządzony spis jest podpisywany przez mieszkańca oraz osoby 
obecne przy spisie. Dokument jest przechowywany w dokumentacji osobowej mieszkańca.  

12. Opiekunowie zespołu do którego trafia mieszkaniec przy udziale pielęgniarki, dokonują oceny 
jego stanu fizycznego, psychicznego i higienicznego, spostrzeżenia należy wpisać do 
dokumentacji mieszkańca. 

13. Każdy nowy mieszkaniec jest w dniu przyjęcia informowany, o możliwości złożenia deklaracji 
do lekarza  oraz pielęgniarki POZ. 

14. W zakresie określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańca, należy w najbliższym, możliwym 
terminie po dniu przyjęcia, przeprowadzić konsultację u lekarza pierwszego kontaktu, a w 
uzasadnionych przypadkach również lekarza psychiatry. Na wizytę należy zabrać 
dokumentację medyczną mieszkańca. 

15. Po przyjęciu mieszkańca, pracownik socjalny zawiadamia o tym fakcie właściwy oddział ZUS i 
Gminę, w szczególności przygotowuje: 
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a) wniosek do ZUS o przekazywanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu 
odpłatności za pobyt w DPS (za zgodą mieszkańca lub jego przedstawiciela ustawowego), 

b) wniosek do gminy, w przypadku gdy Gmina partycypuje w kosztach pobytu mieszkańca, o 
przekazywanie dla DPS ewentualnej różnicy w kosztach. 

16. Dane każdego nowo przybyłego mieszkańca wprowadza się do ewidencji mieszkańców w 
programie komputerowym i zakłada teczkę osobową, a także dokonuje się wpisu w księdze 
głównej mieszkańców. 

17. Mieszkaniec zostaje zameldowany w Domu na pobyt czasowy,  nie później niż 7 dni od daty 
przyjęcia.  

18. Niezwłocznie po przyjęciu nowego mieszkańca Dyrektor Domu informuje o tym fakcie 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

  

III. PRZYJĘCIE DO DPS W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

1. W nagłych przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w 
Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów, tzn. 
bez wniosku osoby o umieszczenie w DPS oraz wywiadu środowiskowego.  

2. Dokumenty wymienione w pkt III.1, jak również wszystkie wymienione w pkt I, powinny zostać 
skompletowane przez właściwy OPS, i przekazane do DPS, za pośrednictwem PCPR w Opolu 
w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do Domu. 

3. W przypadku gdy do DPS kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o 
skierowaniu, nie wymaga przedłożenia wniosku osoby o umieszczenie oraz wywiadu 
środowiskowego.  

4. Przyjęcie do DPS w przypadkach wymienionych w pkt 1 i 3, następuje na podstawie decyzji o 
umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Starostę Opolskiego, w imieniu 
którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 

 
IV. PRZYJĘCIE MIESZKANCA W SYTUACJI PANDEMII SPOWODOWANEJ  

WIRUSEM SARS-COV-2 
 

1. Mieszkańcy przenoszeni z innego DPS lub placówki opiekuńczej muszą dysponować 
aktualnymi negatywnymi wynikami badań w kierunku SARS-CoV-2. 
 

2. Nowo przyjmowani mieszkańcy w sytuacji, gdy muszą być przyjęci do Domu przed 
wykonaniem badania w kierunku SARS-CoV-2 muszą być izolowani od pozostałych 
mieszkańców, do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania. 
 

3. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia testów Zastępca Dyrektora DPS kontaktuje się z 
Oddziałem Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 

4. Izolacja mieszkańca może zostać odwołana dopiero po uzyskaniu negatywnego wyniku testu. 
 

5. Po przyjeździe do DPS torby, czy też walizki z rzeczami osobistymi mieszkańca należy poddać 
zewnętrznej dezynfekcji środkiem do dezynfekcji powierzchni.  
 



 

4 
 

6. W czasie izolacji mieszkańca pracownicy mający z nim bezpośredni kontakt zobowiązani są do 
zachowania reżimu sanitarnego, w tym : stosowania maseczek ochronnych i okularów lub 
przyłbic, fartuchów ochronnych oraz rękawiczek jednorazowego użycia. 

 
7. Mieszkańcom izolowanym należy w ciągu zmiany zapewnić opiekę przez tych samych 

pracowników. 
 

8. Naczynia stołowe oraz sztućce używane przez izolowanego mieszkańca muszą być 
każdorazowo wyparzane w temperaturze 90 st. C     
 

9. Należy dbać o częste (w miarę możliwości) wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywać 
będzie mieszkaniec izolowany.   
 

10. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy traktować, jako odpad medyczny i postępować z 
nimi zgodnie z obowiązującą procedurą Postepowanie z odpadami medycznymi. 

 
11. Po zakończonej izolacji pokój wraz z łazienką oraz znajdujące się w nich sprzęty należy 

zdezynfekować, a pościel i ręczniki należy wyprać oddzielnie przy użyciu środków 
odkażających.   
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Prószków ................................ 

 
l.dz. ............................. 
 
 
 
       Pan/Pani  .................................... 
            .................................... 
            ................................... 
 
 
 
 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że na dzień dzisiejszy dysponuje wolnym 

miejscem w  naszej placówce. 

 W związku z powyższym, stosownie do decyzji o skierowaniu nr ……………. wydanej przez 

................................................,  prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Domu w Prószkowie przy ul. Zamkowej 

8 pok. Nr A-08, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.  

 W przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczne pisemne powiadomienie tutejszego Domu. 


