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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 21 paêdziernika 2005 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu dzia∏ania w sprawach przyj´cia do domu
pomocy spo∏ecznej oraz wypisania z domu pomocy spo∏ecznej osoby chorej psychicznie

i upoÊledzonej umys∏owo

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegó∏owe-
go sposobu dzia∏ania w sprawach przyj´cia do domu
pomocy spo∏ecznej oraz wypisania z domu pomocy
spo∏ecznej osoby chorej psychicznie i upoÊledzonej
umys∏owo (Dz. U. Nr 92, poz. 460 oraz z 1999 r. Nr 56,
poz. 594) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, jej
przedstawiciela ustawowego lub kierownika
szpitala psychiatrycznego, organ gminy w∏a-
Êciwy zgodnie z przepisami o pomocy spo∏ecz-
nej, zwany dalej „organem”, kieruje t´ osob´
do domu, na zasadach przewidzianych przepi-
sami o pomocy spo∏ecznej.”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do czasu wydania przez sàd opiekuƒczy orze-
czenia o skierowaniu do domu osoby, o której
mowa w ust. 1, organ zapewnia tej osobie
us∏ugi opiekuƒcze.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po otrzymaniu orzeczenia sàdu opiekuƒcze-
go o skierowaniu do domu organ wydaje de-

cyzj´ o skierowaniu osoby do domu odpo-
wiedniego typu. Wydanie takiej decyzji nie
wymaga z∏o˝enia wniosku o skierowanie do
domu oraz przeprowadzenia rodzinnego wy-
wiadu Êrodowiskowego.”;

4) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli z wnioskiem o skierowanie do domu
osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, wystàpi∏ do
sàdu opiekuƒczego organ, wskazuje on nie-
zw∏ocznie dom do którego kieruje t´ osob´.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Decyzj´ o umieszczeniu w domu osoby,
o której mowa w § 2 ust. 1, wydaje si´ nie-
zw∏ocznie na zasadach okreÊlonych w usta-
wie o pomocy spo∏ecznej.”;

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli kierowana do domu osoba, o której mo-
wa w § 2 ust. 1, jest samotna, organ zawiada-
mia Policj´ o koniecznoÊci zabezpieczenia mie-
nia tej osoby do czasu ustanowienia kurato-
ra.”;

6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ
stwierdza wygaÊni´cie decyzji o skierowaniu
osoby do domu oraz o odp∏atnoÊci za pobyt
w domu. Osoba ta mo˝e ubiegaç si´ o przyj´-
cie do domu w trybie przewidzianym przepisa-
mi ustawy o pomocy spo∏ecznej.”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski

———————
1) Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175,
poz. 1462.


