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SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 marca 2021 r.
ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Marszałek Senatu dnia 18 marca 2021 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2021 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
(-) Jan Filip Libicki

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r.
ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: „o zmianie ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego”;

2)

w art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w art. 52:
a)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy
zawartej przez osobę fizyczną, organizację pożytku publicznego lub
organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu
pomocy.”,

b)

po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. W przypadku gdy na terenie gminy nie ma możliwości
prowadzenia rodzinnego domu pomocy lub zapewnienia odpowiedniej do
potrzeb liczby miejsc w rodzinnych domach pomocy prowadzonych na jej
terenie, gmina może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2a, z osobą
fizyczną, organizacją pożytku publicznego lub organizacją pozarządową,
o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą rodzinny
dom pomocy na terenie gminy sąsiadującej z tą gminą.”;”;
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3)

w art. 1 w pkt 28:
a) po wyrazach „w art. 116” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako
lit. a oraz dotychczasowe lit. a i b oznacza się jako tiret,
b) dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego
i nauki określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymogi programowe
dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy
socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub
w zakresie pracy socjalnej, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz
minimalnej liczby godzin ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje
i umiejętności

niezbędne

dla

prawidłowego

wykonywania

zawodu

pracownika socjalnego.”;”;

4)

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690 oraz
z 2020 r. poz. 875) w art. 6:
1)

w ust. 1 wyrazy „1 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „1 czerwca 2023 r.”;

2)

w ust. 2:
a)

w pkt 1 wyrazy „31 maja 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja
2022 r.”,

b)

w pkt 2 wyrazy „od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.”
zastępuje się wyrazami „od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja
2023 r.”,

c)

w pkt 3 wyrazy „1 czerwca 2022 r.” zastępuje się wyrazami „1 czerwca
2023 r.”,

d)

w części wspólnej wyrazy „31 maja 2022 r.” zastępuje się wyrazami
„31 maja 2023 r.”.”;
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5)

art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Do wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy postępowań prowadzonych przez organy pierwszej i drugiej
instancji w sprawie wymierzenia kar pieniężnych:
1)

za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych, stosuje się przepis art. 130 ust. 1,

2)

za prowadzenie bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
stosuje się przepisy art. 130 ust. 2, 4 i 4a

– ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.”;

6)

w art. 12 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 1 pkt 28, który wchodzi
w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia”;

7)

w art. 12 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 1a, który wchodzi w życie
z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

……………………………………………………………………………………………………………
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