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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 września 2017 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 

(druk nr 597 ) 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. 

zm.) 

 

<Art. 64b. 

1. Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o 

których mowa w art. 6² ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), obowiązanych do 

wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich 

wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy 

społecznej. 

2. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu członka 

Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za 

pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod 

uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.> 

 

Art. 65. 

1. Do domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne, o których 

mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4, jeżeli nie są one prowadzone na zlecenie organu jednostki 

samorządu terytorialnego, [ nie stosuje się art. 59-64] <nie stosuje się art. 59–64b>. 

2. W przypadku braku miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub 

powiatowym gmina może kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, 

który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty. 

W takim przypadku [stosuje się odpowiednio art. 61-64] <stosuje się odpowiednio art. 
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61–64b>, z tym że wysokość opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez 

gminę z podmiotem prowadzącym dom. 

 

Art. 107. 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub 

ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103. 

1a. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również na podstawie: 

1)   art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u 

osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących okoliczności związanej z 

niepodejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

sprawowaniem faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera 

świadczenie pielęgnacyjne; 

2)   art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych u 

osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunku 

niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz 

sprawowania faktycznej opieki nad osobą, na którą ubiega się lub pobiera specjalny 

zasiłek opiekuńczy; 

3)   art. 15 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci u 

osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to 

świadczenie w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących sprawowania opieki nad 

dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia świadczenia wychowawczego. 

1b. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 1a, wypełnia się odpowiednie części 

kwestionariusza wywiadu. 

2. (uchylony). 

3.  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, po okazaniu 

legitymacji pracownika socjalnego. 

3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy 

socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad 
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środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w 

asyście funkcjonariusza Policji. 

3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka 

pomocy społecznej lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu 

środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo 

komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty 

Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świadczeniu 

pracy socjalnej w środowisku. 

4. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, 

a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację 

wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację 

sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 

4a. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez 

osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego 

aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 

świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się 

od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie 

majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie 

przyznania świadczenia. 

5a. (uchylony). 

5b. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na 

podstawie następujących dokumentów: 

1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka; 

3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 

renty strukturalnej oraz renty socjalnej; 
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5)   orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 

września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej; 

6)   orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 

7)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na 

ubezpieczenie chorobowe; 

8)   zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie 

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych 

(usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe; 

9)   zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które 

były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych; 

10)  dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej; 

<10a) decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o 

uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów 

Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.> 

11)  zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego 

w hektarach przeliczeniowych; 

12)   zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, 

szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej; 

13)  decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu 

wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, 
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świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo 

oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

14)  decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego; 

15)  zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na 

ubezpieczenie społeczne rolników; 

15a)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników; 

15b)  dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 

16)  zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na 

ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 

17)  zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8; 

18)  zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 

11 i 12; 

19)  decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne; 

20)  oświadczenia o stanie majątkowym. 

5c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 5b, przepis art. 57 ust. 3c stosuje się odpowiednio. 

5d. W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają 

potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, 

można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu. 

5e.  Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego wypełnia się w postaci papierowej 

lub elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego bezpłatnie 

przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

5f.  System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, zapewnia, po zatwierdzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, niezmienność i integralność danych uzyskanych 

od osoby, z którą został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. 

5g.  W przypadku wypełnienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w 

postaci elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treści przez pracownika socjalnego, osoba, z 

którą przeprowadza się wywiad, podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza 

zapoznanie się z treścią przeprowadzonego wywiadu, prawdziwość danych zawartych w 

wywiadzie oraz zapoznanie się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

5h.  W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny przeprowadzający 

rodzinny wywiad środowiskowy wpisuje wygenerowaną automatycznie przez system 
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teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 5e, sygnaturę zatwierdzonego wywiadu w 

postaci elektronicznej. Wywiad ten po podpisaniu oświadczenia nie może być zmieniony 

w zakresie danych pozyskanych od osoby w trakcie przeprowadzanego wywiadu. 

6.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

2)   wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

3)   wzór oświadczenia o stanie majątkowym, 

4)   wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5g, 

5)   wzór legitymacji pracownika socjalnego 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności i kompleksowości 

przeprowadzanego rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz identyfikacji 

pracownika socjalnego. 


