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1.  

Art. 8 ust. 3 ustawy o 
pomocy społecznej 

Doprecyzowanie zapisu. Konieczne 
jest jasne określenie, że w przypadku 
zmiany sytuacji dochodowej osoby 
korzystającej z dziennych i 
całodobowych form pomocy 
społecznej (w tym ośrodki wsparcia 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, domy pomocy 
społecznej itp.) odpłatność za te 
usługi ustala się od miesiąca 
następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła faktyczna zmiana 
dochodu bez względu na to w jakim 
czasie osoba uprawniona 
poinformuje o tym fakcie właściwy 
ośrodek. 

Powyższa zmiana jest konieczna do 
uregulowania w przepisach prawa w 
związku z szeroko pojętymi 
rozbieżnościami w kwestii zmiany 
decyzji ustalających odpłatność w 
jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej. 

  

2.  

Art. 8 ust. 4 ustawy o 
pomocy społecznej 

Dodanie do wyliczenia pkt 14 o 
brzmieniu: ”świadczenia 
uzupełniającego dla osób 
niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji (Dz.U.2019 poz.1622)” 

Zmiana ma na celu ujednolicenie 
zasad ustalenia sytuacji dochodowej 
rodzin w przypadku ustalania 
uprawnień do wszystkich form 
pomocy zarówno pieniężnej jak i 
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niepieniężnej. Wyłącznie z kategorii 
dochodów także dodatków 
mieszkaniowych i zasiłków 
pielęgnacyjnych. 

3.  

Art. 50a ust. 2 
ustawy o pomocy 
społecznej 

Istnieje pewna obawa, że realizacja 
świadczenia w formie usług 
opiekuńczych bez wydania decyzji 
administracyjnej może spowodować 
brak możliwości wyegzekwowania 
opłat za zrealizowane świadczenia w 
sytuacji np. zgonu strony, rezygnacji 
przed wydaniem decyzji. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych 
w trybie pilnym przyznawana jest po 
przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego bez konieczności 
ustalenia odpłatności, co w praktyce 
jest rozstrzygane odrębną decyzją. 

  

4.  

Art. 51c ust. 6 
ustawy o pomocy 
społecznej 

Wykreślenie zapisu. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 
jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej. Środki na 
finansowanie tego zadania powinny 
być w 100% zagwarantowane ze 
środków Budżetu Państwa. Nie 
można wyrazić zgody na 
finansowanie tego zadania przez, już 
obciążone, budżety samorządów. 
Państwo musi czuć odpowiedzialność 
finansową za zadania, które należą 
do jego zakresu, a nie przerzucać 
odpowiedzialność na samorządy. 
Ponadto, istnieje obawa, iż przepis 
ten z czasem przerodzi się w 
obowiązek a nie dobrowolność w 
dofinansowaniu ośrodków wsparcia 
dla osób niepełnosprawnych.  

  

5.  

Art. 59 ustawy o 
pomocy społecznej 

Doprecyzowanie przepisu poprzez 
dodanie zapisu zgodnie, z którym 
skierowanie przez ośrodek pomocy 
społecznej, klienta do domu pomocy 
społecznej następuje po uzgodnieniu 
z dyrektorem domu pomocy 
społecznej.  

Obecnie brak jest uregulowań 
prawnych wskazanej kwestii. W 
związku z tym zdarzają się sytuacje, w 
których ośrodki pomocy społecznej 
wydają decyzję kierującą klienta do 
danego DPS, a placówka ta nie jest w 
stanie zapewnić właściwych 
warunków pobytu temu 
konkretnemu klientowi.  
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6.  

Art. 97 ustawy o 
pomocy społecznej 

Konieczność dołączenia do 
nowelizacji także zmian w zakresie 
tego przepisu. Zasadnym jest zmiana 
ustawy w art. 97 ust. 3 przez 
dodatkowe wskazanie, że w 
przypadku matek małoletnich i ich 
dzieci umieszczonych w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży, różnicę w odpłatności za 
małoletnią matkę i jej dziecka 
ponosiłaby gmina pochodzenia 
sprzed skierowania do placówki. A 
także zmiana w kwestii finansowania 
pobytu seniorów w ośrodku wsparcia 
dziennym domu seniora. Również w 
tym wypadku odpłatność powinna 
ponosić gmina miejsca zamieszkania 
seniora.  

Proponowana zmiana ma na celu 
określenie jasnych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w domach dla 
matek z małoletnimi dziećmi, 
domach dla kobiet w ciąży oraz w 
ośrodku wsparcia dziennego domu 
seniora. W obu przypadkach 
proponuje sią aby odpłatność 
ponosiła gmina miejsca zamieszkania 
osoby korzystającej z usług tychże 
placówek.  

  

7.  

Art. 98a ustawy o 
pomocy społecznej  

Propozycja zastąpienia wyrazu 
„fałszywe” wyrazem 
„nieprawdziwe”. 

Osoby lub rodziny, ponoszące opłaty 
za świadczenia, w przypadku gdy 
opłaty te zostały ustalone na 
podstawie nieprawdziwych 
informacji lub gdy nie 
poinformowano o zmianie sytuacji 
osobistej lub majątkowej, są 
obowiązane do zwrotu gminie lub 
powiatowi, które poniosły opłaty na 
świadczenia, kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy wniesioną opłatą a 
wysokością odpłatności, jaka byłaby 
ustalona na podstawie prawdziwych 
informacji lub w związku ze 
zmienioną sytuacją osobistą lub 
majątkową osoby lub rodziny. 

  

8.  

Art. 103 ust. 2 
ustawy o pomocy 
społecznej 

Doprecyzowanie brzmienia art. 103 
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 
poprzez podzielenie go na dwie 
jednostki redakcyjne, tak by 
wyeliminować wątpliwości, jakie z 
reguły występują przy ustalaniu 

Orzecznictwo sądów 
administracyjnych nie jest jednolite 
w kwestii przepisów dotyczących 
ustalania opłaty od zobowiązanych 
za pobyt członka rodziny w domu 
pomocy społecznej. Pomimo licznych 
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odpłatności a potem przy jej zmianie 
i zwolnieniach z tej opłaty. 

pism w tej sprawie, przepisy nadal są 
nieprecyzyjne i w całej Polsce 
stosowane różnie. W ustawie 
powinno wybrzmieć jednoznacznie 
kto, w jakiej kolejności, według jakich 
zasad ponosi opłatę. Gdyż sądy nie 
orzekają jednolicie w tej kwestii. Brak 
jednolitych i przejrzystych przepisów 
spotyka się z krytyką osób 
zobowiązanych oraz  brakiem 
zaufania do administracji 
samorządowej a także wydłuża 
postępowania. 

9.  

Art. 108 ust. 1a 
ustawy o pomocy 
społecznej 

Wskazane jest rozszerzenie zapisu o 
umożliwienie zawierania kontraktu 
socjalnego przez pracownika 
socjalnego zatrudnionego w 
schronisku lub noclegowni. 

Rozszerzenie zapisu o zawieranie 
kontraktu socjalnego przez 
pracownika socjalnego 
zatrudnionego w schronisku lub 
noclegowni usprawni proces 
podpisywania kontraktów socjalnych 
z osobami bezdomnymi. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


