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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 17 marca 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 

(druk nr 348) 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 

2369) 

Art. 8. 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 

53a i art. 91, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej 

"kryterium dochodowym na osobę w rodzinie", 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 

2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 

wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, 

bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

pomniejszoną o: 

[1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;] 

<1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania 

przychodu;> 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; 
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3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 

podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych; 

5a)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o 

działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 

politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o której mowa w 

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517), w art. 7a 

ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w 

kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 619), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach 

deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 

i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a 

ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych; 

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821); 

8)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 

r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598); 
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9)  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529); 

10)  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z 

dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 

568 i 695)[.] <;> 

<11) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 

9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472); 

12) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez 

organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę 

środowiska naturalnego; 

13) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).> 

4a. W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do 

świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 

ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzględnia się świadczenia 

uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 

poz. 1622 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 252). 

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się 

przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie 

podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z 

prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia 

społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych 

przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej 

wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez 

liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
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2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód 

przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi 

przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 

dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji 

podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 

8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia 

działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na 

podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 

zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia 

składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 

308 zł. 

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych 

źródeł sumuje się. 
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11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego 

przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 

- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając 

od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. 

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano 

ten dochód. 

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

 

Art. 9. 

1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań 

progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i 

Spraw Socjalnych. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, 

minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość 

cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych z I 

kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić w badaniu progu 

interwencji socjalnej. 

3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja 

przedstawia Radzie Dialogu Społecznego: 

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych; 

2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od 

poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i 

ogólną kwotę wydatków na świadczenia. 
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4. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku kalendarzowego. 

5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty 

minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie 

wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 

1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, a także maksymalna 

kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 

50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i 

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji kryteriów 

dochodowych o 25% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zweryfikowane 

kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15 lipca w roku, w 

którym przeprowadza się weryfikację. 

8. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie 

kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala nie niższe niż w przedstawionej 

propozycji kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w drodze 

rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku. 

[8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiązują 

od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.] 

<8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, 

obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest 

przeprowadzana weryfikacja.> 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 

kwietnia Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji 

ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym 

kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium 
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dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, 

Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o 

zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W takim przypadku ust. 1-8 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 22. 

Do zadań wojewody należy: 

1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego; 

2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji; 

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów 

pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej; 

3a) (uchylony); 

4)  prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 

w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, miejsc 

udzielania tymczasowego schronienia oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa; 

5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 

1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, [w szczególności w 

zakresie wskazania im miejsca zamieszkania,] oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych 

indywidualnych programów integracji; 

6) (uchylony); 

[7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom 

niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;] 

<7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom 

uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1, zadań wynikających z programów 
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rządowych lub programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego;> 

8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym 

nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością 

usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił 

standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami; 

8a) (uchylony); 

9) kontrola jakości usług <oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami>, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne 

na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej; 

9a) kontrola jakości usług <oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami>, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy pomocy 

społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez 

podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4; 

10)  kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie 

przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i 

przestrzegania praw tych osób, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z 

wymaganymi kwalifikacjami; 

11) analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę zasobów pomocy 

społecznej przyjętą przez samorząd województwa z uwzględnieniem założeń 

przewidzianych w strategii; 

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw 

zabezpieczenia społecznego, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego; 

13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz współfinansowanie i 

sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem; 

14) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy 

społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty 
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uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 25; 

15) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania 

handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi. 

 

Art. 24. 

1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program pomocy społecznej mający na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia. 

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji 

programu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia efektywności 

rządowego programu pomocy społecznej. 

 

<Art. 24a. 

Realizacja resortowego programu przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego może odbywać się we współpracy z wojewodą.> 

 

Art. 38. 

1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

2. Zasiłek okresowy ustala się: 

[1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;] 

<1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym 

że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie;> 
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2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 

dochodem tej rodziny. 

3. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy 

między: 

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

4a. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą 

zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia 

wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 

miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. 

4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji określonej w ust. 4a 

nie częściej niż raz na 2 lata. 

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na 

podstawie okoliczności sprawy. 

6. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 39. 

1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, [opału] <ogrzewania, w tym opału>, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 

mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości 

wydatków na świadczenia zdrowotne. 

4. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego. 
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Art. 48a. 

 1. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w 

noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

2. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na 

wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. 

2a. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3, nie wymaga 

podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. 

2b. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom 

bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie 

wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład 

opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie 

wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie 

aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej. 

2c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, o których mowa w ust. 

2b, zapewnia się posiłek lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

2d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom 

bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez 

okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż 

przez 4 miesiące. 

2e. Jeżeli w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi są przewidziane 

miejsca dla osób niewymagających usług opiekuńczych, osobie bezdomnej zdolnej do 

samoobsługi i niewymagającej usług opiekuńczych może być przyznane tymczasowe 

schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W takim 

przypadku świadczenie usług osobom bezdomnym zdolnym do samoobsługi i 
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niewymagającym usług opiekuńczych następuje z zastosowaniem przepisów ust. 2, 2a i 

2g oraz standardów przewidzianych dla schronisk dla osób bezdomnych. 

2f. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie 

osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego 

schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę. 

2g. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

[2)  opiekunów posiadających co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 

ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.] 

<2) opiekunów posiadających: 

a) wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy lub 

b) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy.> 

2h. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się: 

1) pracowników socjalnych; 

2) opiekunów posiadających: 

a) kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w 

domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, 

opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego lub 

[b) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy.] 

<b) co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, 

udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
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osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy.> 

3. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w 

postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach 

gwarantujących ochronę życia i zdrowia. 

[3a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni zatrudnia się 

osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 

ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.] 

<3a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni zatrudnia 

się osoby, które posiadają: 

1) wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne 

doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy lub 

2) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy.> 

4. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która 

umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 

wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. 

[4a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni zatrudnia się 

osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 

ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.] 

<4a. Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ogrzewalni zatrudnia 

się osoby, które spełniają wymogi, o których mowa w ust. 3a.> 

5. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby 

zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce. 

5a. W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać osoby, 

których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w 

placówce. 

6. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub 

pod wpływem substancji psychoaktywnych. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie w noclegowni, 

schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. 

8. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania 

decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają 

zwrotowi. 

8a. Noclegownia, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi i ogrzewalnia, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

życiowych związanych z udzielaniem schronienia, powinny spełniać minimalne standardy 

podstawowych usług i minimalne standardy obiektów, w tym w zakresie odpowiednich 

warunków higienicznych i sanitarnych oraz odpowiednich warunków do odpoczynku, 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 14. 

9. W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego 

schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 8a, oraz w 

innej formie niż określona w ust. 1. 

10. Poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w ogrzewalni lub noclegowni 

udzielone na podstawie art. 101 ust. 3 nie podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze 

względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt 

stały. 

11. Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia 

w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. 

11a. Rejestr zawiera: 

1) wykaz miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia - adres, formę i nazwę 

placówki, pod którą jest ona prowadzona; 

2) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego placówkę, jeżeli podmiotem prowadzącym 

placówkę nie jest gmina zgłaszająca, w tym: 

a) nazwę i adres siedziby podmiotu prowadzącego placówkę, 

b) formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego placówkę; 

3) liczbę miejsc w poszczególnych formach placówek; 
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4) w przypadku miejsc w placówce, które gmina prowadzi dla innej gminy na podstawie 

zawartego porozumienia, dane identyfikujące gminę, z którą zawarto porozumienie, oraz 

liczbę miejsc w placówce, których dotyczy porozumienie. 

11b. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina: 

1) prowadząca placówkę; 

2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki; 

3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez 

podmiot niepubliczny. 

11c. Gmina zgłasza wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 

dni od dnia ich powstania. 

11d. Wojewoda na bieżąco aktualizuje zgłoszone dane w rejestrze. 

12. Rejestr jest jawny. 

13. Dane z rejestru udostępnia się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. 

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

rozporządzenia: 

1) minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, schroniskach 

dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i 

ogrzewalniach, 

2) minimalny standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, schroniska dla osób 

bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalnie 

- kierując się potrzebą zapewnienia osobom bezdomnym kierowanym do tych placówek 

właściwego wsparcia. 

Art. 50. 

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
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3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

5. Ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, 

przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych 

usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb 

ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z 

zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, 

uwzględniając sytuację materialną tych osób. 

 

<Art. 50a. 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, o których mowa w art. 50 ust. 1 i 

2, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie 

osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z 

konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być 

przyznane w trybie pilnym. 

2. Przyznanie usług w trybie pilnym następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, a wydanie decyzji o przyznaniu usług oraz 

decyzji ustalającej odpłatność za przyznane usługi może nastąpić po rozpoczęciu ich 
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rzeczywistego świadczenia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług.> 

Art. 51b. 

[1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z 

zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.] 

[2. Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest 

nieodpłatne.] 

<2. Korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.> 

3. Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ustala się w wysokości 70% dochodu osoby korzystającej z usług, 

proporcjonalnie do okresu jej pobytu. 

4. Odpłatność, o której mowa w [ust. 1 i 3]  <ust. 3>, nie może być wyższa niż średnia 

miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika, o której mowa w art. 51c ust. 3, 

wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym osoba przebywa. 

5. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 

decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług <całodobowych> w tych ośrodkach 

wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej 

prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za 

usługi <całodobowe> w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z 

tej odpłatności. Przepis art. 64 stosuje się odpowiednio. 

7. Dochody z tytułu odpłatności za usługi <całodobowe> świadczone w ośrodkach wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód budżetu państwa. 
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Art. 52. 

1. W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może 

korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. 

2. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych 

całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż 

trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu 

wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. 

2a. Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę 

fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na miejsce 

położenia rodzinnego domu pomocy. 

<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 lub organizacją pożytku publicznego prowadzącą 

rodzinny dom pomocy na terenie gminy sąsiadującej z tą gminą.> 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny 

dom pomocy, warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami 

pomocy, kierując się potrzebą zapewnienia właściwej opieki osobom umieszczonym w 

rodzinnym domu pomocy. 

Art. 54. 

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której 

nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo 

do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego 

typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z 

zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu 

zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej. 
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2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej 

wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do 

domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 

zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na 

umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. 

3. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest na podstawie art. 33a 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578) do zakładu 

opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego. 

4. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel 

ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po 

umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług 

społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, lub dom pomocy społecznej są 

obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora. 

 

<Art. 54a. 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przesłanki skierowania do domu 

pomocy społecznej spełniają jednocześnie osoby pozostające w związku małżeńskim 

lub rodzic z pełnoletnim dzieckiem, osoby te można skierować do jednego domu 

pomocy społecznej pomimo zakwalifikowania każdej z tych osób do różnych typów 

domów pomocy społecznej. 

2. Kierowanie do odpowiedniego domu pomocy społecznej w sytuacji, o której mowa w 

ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia właściwej opieki osobie wymagającej 

bardziej specjalistycznych usług. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 mogą mieć zastosowanie również w przypadku, gdy jedna z osób 

jest już mieszkańcem domu pomocy społecznej.> 

 

Art. 57. 

1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody: 
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1) jednostki samorządu terytorialnego; 

2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, 

fundacje i stowarzyszenia; 

3) inne osoby prawne; 

4) osoby fizyczne. 

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze 

względu na położenie domu. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, jeżeli podmiot o 

nie występujący: 

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie; 

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2; 

3) złoży wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. 

3a. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera: 

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej także dane 

osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile osoba taki posiada); 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo wskazanie 

dokumentu określającego status prawny podmiotu; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) numer identyfikacyjny REGON; 

5) nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej; 

6) liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu; 

7) strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu. 

3b. Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej należy dołączyć: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest 

usytuowany dom; 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami; 

3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt; 

4) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4: 

a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega 

wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

b) informację o sposobie finansowania domu, 
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c) zaświadczenie, że osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan 

zdrowia do kierowania domem, 

d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

e) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie 

osoby, która będzie kierowała domem. 

3c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizytacji obiektu, w którym usytuowany jest 

dom pomocy społecznej. 

5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony. 

6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 

czerwca, ogłasza rejestr domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

7. Bez zgody wojewody właściwe organy samorządu województwa, [powiatu i miasta na 

prawach powiatu] <powiatu, miasta na prawach powiatu oraz gminy> nie mogą 

zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia. 

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący 

standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, 

2) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej, 

3) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy 

społecznej 

- uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców domów 

oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej. 
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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. 59-64b. 

<1a. W przypadku domów pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1, wydatki, o 

których mowa w art. 58 ust. 1, 3 i 4, mogą zostać uregulowane odmiennie w umowie 

stanowiącej podstawę pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej lub 

w regulaminie domu pomocy społecznej.> 

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. 59 ust. 1 i art. 61-64b, z tym że wysokość 

opłaty za pobyt w takim domu określa umowa zawarta przez gminę z podmiotem 

prowadzącym dom. 

Art. 68a. 

Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany: 

1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą: 

a) umowę o świadczenie usług w placówce, 

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, 

miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby w przypadku braku numeru PESEL, 

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli 

został ustanowiony, 

d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności: 

– informacje o wydanych orzeczeniach, 

– zalecenia lekarskie, 

– ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze 

wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń zdrowotnych, 

– ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze 

wskazaniem daty i zakresu tego środka, 
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e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, 

opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce, 

f)  postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na umieszczenie 

w placówce - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, 

g)  zaświadczenia lekarza wskazujące zasadność ograniczenia osobom przebywającym w 

placówce możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki, 

h)  ograniczenia możliwości samodzielnego opuszczania terenu placówki, 

i)  orzeczenia sądu opiekuńczego dotyczące ograniczenia możliwości samodzielnego 

opuszczania terenu placówki; 

2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę 

informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu 

do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 

3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym 

prowadzi placówkę, informacje dotyczące: 

a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, 

b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu 

zamieszkania podmiotu; 

[4)  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, zatrudniać osoby 

posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, 

ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego albo 

osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe 

polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy;] 

<4) zapewnić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, przez osoby 

posiadające kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, 

położnej, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna 

osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, 

opiekuna medycznego albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom 
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niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 

ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;> 

5)  [zatrudniać osoby, o których mowa w pkt 4,] < zapewnić, aby osoby, o których mowa 

w pkt 4, świadczyły pracę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy> w 

wymiarze nie mniej niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę przebywającą w 

placówce, nie mniej niż w wymiarze 4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym że czas 

pracy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniającej warunki, o których mowa w 

pkt 4, zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku 

prowadzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymiarze 1/2 pełnego wymiaru 

czasu pracy tylko w jednej placówce. 

 

Art. 90. 

1. Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 

udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88 ust. 1. 

2. Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. 

3. Osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym <i korzystająca ze 

świadczonego w nim wsparcia> jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów 

utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych 

przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat. 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej 

na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na 

zagospodarowanie; 

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz 

zadania opiekuna usamodzielnienia, biorąc pod uwagę konieczność indywidualnej pracy z 

osobą usamodzielnianą; 

3) tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki. 
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Art. 91. 

1. Cudzoziemcowi, który: 

1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub 

2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. 

c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

- zwanemu dalej w niniejszym rozdziale "cudzoziemcem", udziela się pomocy mającej na 

celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej "pomocą dla cudzoziemca". 

2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

cudzoziemca. 

3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za 

pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia 

uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, 

jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub 

uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach. 

5. Wniosek powinien zawierać: 

1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa; 

2) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie 

innego województwa; 

3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji. 

6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do 

wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy; 

2) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej; 

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy. 
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7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę 

uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony 

uzupełniającej; 

2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej. 

7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

2) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które 

mogą pomóc w opracowaniu programu integracji. 

9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym 

cudzoziemiec złożył wniosek. 

10. Pomoc dla cudzoziemca, który przebywał w ośrodku dla cudzoziemców w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322), 

przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił 

ośrodek. 

[11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem 

obywatela polskiego.] 

<12. Pomocą dla cudzoziemca obejmuje się małoletnie dziecko na czas realizowania 

indywidualnego programu integracji przez jego przedstawiciela ustawowego.> 

 

Art. 93. 

1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 

uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, 
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określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji 

życiowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania: 

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do: 

a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz 

warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia, 

b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem 

lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania 

cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej, 

[c) pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu 

chronionym,] 

<c) pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w przypadku gdy 

cudzoziemiec spełnia przesłanki udzielenia tego typu wsparcia –w mieszkaniu 

chronionym,> 

d) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej, 

e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji 

życiowej cudzoziemca, 

f) wskazania pracownika, zwanego dalej "realizatorem programu", uzgadniającego z 

cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca w okresie realizacji tego 

programu; 

2) cudzoziemca do: 

[a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,] 

<a) wskazania miejsca zamieszkania,> 

b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie 

oraz aktywnego poszukiwania pracy, 

c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi 

taka potrzeba, 

d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, 

nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu, 

e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej 

sytuacji życiowej, 

f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie. 
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2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem 

program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji. 

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację. 

 

Art. 94. 

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą w 

sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w 

miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca. 

[2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej 

sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.] 

3. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego 

województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza 

rezygnację cudzoziemca z realizacji programu <na terenie tego województwa>. 

4. Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy trwania 

indywidualnego programu dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w 

szczególności: 

1) podjęcia pracy z możliwością zamieszkania na terenie innego powiatu; 

2) uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu; 

3) łączenia rodzin cudzoziemców, jeżeli istnieje możliwość wspólnego zamieszkania; 

4) konieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany miejsca 

zamieszkania cudzoziemca lub członka jego rodziny. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, cudzoziemiec jest 

obowiązany złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizującym program 

oświadczenie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację. 

[6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje powiat 

właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca.] 

<6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje powiat 

właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz: 

1) starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca 

uchyla decyzję o przyznaniu pomocy dla cudzoziemca; 

2) starosta właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca wydaje 

decyzję o przyznaniu pomocy dla cudzoziemca na okres wskazany w pierwszej 
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decyzji o przyznaniu pomocy, z uwzględnieniem okresu pomocy wykorzystanej w 

dotychczasowym miejscu zamieszkania.> 

7. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą powiatu w ramach 

tego samego województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce 

zamieszkania cudzoziemca zawiadamia o tym starostę właściwego ze względu na nowe 

miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz przekazuje realizowany program, a także 

informuje o tym właściwego wojewodę. 

[8. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca jest związana ze zmianą 

województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania 

cudzoziemca informuje o tym właściwych wojewodów.] 

<8. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca jest związana ze 

zmianą województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce 

zamieszkania cudzoziemca zawiadamia o tym starostę właściwego ze względu na 

nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz przekazuje realizowany indywidualny 

program integracji, a także informuje o tym właściwych wojewodów.> 

<9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8: 

1) powiatowe centrum pomocy rodzinie właściwe ze względu na nowe miejsce 

zamieszkania cudzoziemca przekazuje właściwemu wojewodzie indywidualny 

program integracji wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji; 

2) wojewoda właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca po 

akceptacji przedstawionego indywidualnego programu integracji przekazuje środki 

na jego realizację.> 

Art. 98. 

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze 

świadczeń z pomocy społecznej, niezależnie od dochodu rodziny. Art. 104 ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

<Art. 98a. 

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 
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w związku ze zmienioną sytuacją osobistą lub majątkową osoby lub rodziny. Art. 104 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 101. 

1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej 

się o świadczenie. 

2. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca 

zameldowania tej osoby na pobyt stały. 

<2a. W przypadku osoby przebywającej w placówce zapewniającej całodobową opiekę 

lub domu pomocy społecznej na podstawie umowy cywilnej właściwa miejscowo jest 

gmina miejsca zamieszkania tej osoby sprzed rozpoczęcia pobytu w tego typu 

placówce lub domu.> 

3.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o 

świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców i osób, 

którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany, i cudzoziemców i osób, o których mowa w art. 5a, właściwa miejscowo jest 

gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, można przyznać świadczenia wymienione w art. 

37-42 i 47-50. 

5. Do przyznawania świadczeń w miejscu pobytu nie stosuje się kwot kryteriów 

dochodowych podwyższonych zgodnie z art. 8 ust. 2. 

[6. Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy 

społecznej.] 

<6. Dla mieszkańca domu pomocy społecznej lub osoby korzystającej z usług rodzinnego 

domu pomocy właściwa jest gmina, która skierowała mieszkańca lub osobę do tej 

jednostki.> 

7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce 

zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która 

przyznała świadczenia w miejscu pobytu. 

 

Art. 103. 

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 
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2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektor 

centrum usług społecznych, oraz kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może, 

w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej 

przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W tym 

przypadku nie stosuje się art. 96 ust. 1 pkt 3. 

2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług społecznych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych, ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi 

mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w 

domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości[, przy 

czym opłata ta nie powinna być zwiększana w przypadku gdy jedna z osób jest zwalniana z 

odpłatności z mocy prawa lub z powodów, o których mowa w art. 64, art. 64a albo art. 

64b]  . 

<3. Zmiana wysokości opłaty ustalonej w drodze umowy, o której mowa w ust. 2, lub w 

drodze decyzji, o której mowa w art. 61 ust. 2d i 2e, z mocy prawa lub z powodów, o 

których mowa w art. 64, art. 64a albo art. 64b, nie może powodować zwiększenia 

kwoty opłaty ustalonej od innych osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 

2a.> 

Art. 104. 

1. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat 

określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[2. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty 

nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat.] 

<2. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

kwoty opłat, o których mowa w art. 97, oraz nienależnie pobranych świadczeń 

pieniężnych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat, nie więcej jednak niż 50% 

aktualnie pobieranego świadczenia.> 

3. Wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwrotowi oraz terminy ich 

zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone świadczenie, z tytułu opłat określonych w ustawie oraz z tytułu nienależnie 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pobranych świadczeń w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 

nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ, 

który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek 

pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, 

odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty. 

5. Należności, o których mowa w ust. 1, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

6. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie 

spłaty należności na raty. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo 

od dnia następującego po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty odroczonej należności 

lub po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty ostatniej raty należności. 

7. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich 

pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. 

8. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy 

odpowiednio gminy, powiatu lub samorządu województwa. 

 

Art. 105. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji 

publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 

1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378), szkoły wyższe, <gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,> 

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum 

usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, lub pracownika socjalnego udostępnić 

informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości 

świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z 
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pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, 

wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. 

2. Udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, które mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej 

odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 6-9 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1409). 

3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, dyrektor centrum usług społecznych, o którym 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych, lub pracownik socjalny mogą wystąpić, drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o udostępnienie 

informacji, o których mowa w art. 23a ust. 2 pkt 19, w celu weryfikacji prawa do 

świadczeń z pomocy społecznej. 

Art. 106. 

1. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 

2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, 

uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia 

pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z 

wymaganą dokumentacją, z zastrzeżeniem ust. 7-11. W przypadku gdy uprawnienie do 

świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny 

miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni 

kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. 

3a. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania 

świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota 

zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
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3b. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia 

odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli 

kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3c. (uchylony). 

4.  Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem 

decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach 

cudzoziemców i osób, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

5. Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w 

przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, 

pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli 

wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art. 107 ust. 5. Zmiana decyzji 

administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody. 

6. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba 

za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie. 

7. W przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności 

do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą 

dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia 

uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku 

stałego, a następnie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego: 

1) w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 4, z wyłączeniem 

warunku całkowitej niezdolności do pracy - postępowanie zawiesza się do dnia 

dostarczenia orzeczenia; 

2) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 

lub 4, z wyłączeniem warunku całkowitej niezdolności do pracy - odmawia się przyznania 

zasiłku stałego. 
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8. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy w wysokości i 

na zasadach określonych w art. 38. 

9. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone w terminie 60 dni od dnia 

jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego 

ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku 

stałego wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7. Do ustalenia kwoty zasiłku 

stałego za okres pobierania zasiłku okresowego w trakcie zawieszenia postępowania art. 

37 ust. 6 nie stosuje się. 

10. Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, zostanie dostarczone po upływie 60 dni od 

dnia jego otrzymania, zawieszone postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego 

ustala się, począwszy od miesiąca, w którym dostarczono orzeczenie. Do ustalenia kwoty 

zasiłku stałego za miesiąc, w którym dostarczono orzeczenie, o którym mowa w ust. 7, nie 

stosuje się art. 37 ust. 6 w przypadku pobierania zasiłku okresowego w trakcie 

zawieszenia postępowania. 

[11. W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat od 

dnia zawieszenia postępowania, zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.] 

<11. W przypadku niedostarczenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 lat 

od dnia zawieszenia postępowania lub powzięcia informacji o wydaniu orzeczenia 

zawieszone postępowanie podejmuje się z urzędu.> 

 

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 
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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[.]  <;> 

<4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).> 

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 

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w 

asyście funkcjonariusza Policji. 

3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy 

społecznej albo centrum usług społecznych 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 
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sporządza się, mimo braku zmiany danych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w przypadku 

osób przebywających w domach pomocy społecznej - nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

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; 

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 
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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, 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; 
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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; 

21)  prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za 

umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy. 

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 

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, 
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5) wzór legitymacji pracownika socjalnego 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności i kompleksowości przeprowadzanego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz identyfikacji pracownika socjalnego. 

 

Art. 108. 

1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku 

pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - w centrum usług 

społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt 

socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

<1a. Kontrakt socjalny z osobą bezdomną zawiera pracownik socjalny ośrodka pomocy 

społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się 

o świadczenie, który odpowiada za realizację oraz ocenę realizacji działań zawartych 

w kontrakcie. W takim przypadku treść kontraktu socjalnego przed jego zawarciem 

uzgadnia się z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej właściwego ze 

względu na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały.> 

2. W przypadku osób bezrobotnych podpisanie kontraktu socjalnego, w ramach którego są 

realizowane działania na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, może być 

dokonywane na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy na zasadach 

określonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

3. Za osobę, z którą zawarto kontrakt socjalny, o której mowa w ust. 2, ośrodek pomocy 

społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług 

społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, opłaca 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór kontraktu socjalnego, uwzględniając indywidualne cechy osoby podpisującej 

kontrakt socjalny. 

Art. 112. 

1. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe 

centra pomocy rodzinie. 

2. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują 

miejskie ośrodki pomocy społecznej, które mogą być nazwane "miejskimi ośrodkami 

pomocy rodzinie", a w przypadku przekształcenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej 

w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług 

społecznych. 

3. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli 

powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się 

odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. 

[4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do 

pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami.] 

5. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości 

powiatu decyzje administracyjne wydaje starosta lub z jego upoważnienia kierownik 

powiatowego centrum pomocy rodzinie i inni pracownicy centrum upoważnieni na 

wniosek kierownika. 

6. (uchylony). 

7. Zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o 

których mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po 

zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, kierownika 

ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu, a w przypadku 

przekształcenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych. 

7a. (uchylony). 
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8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 

działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków 

wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. 

9. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 

19 pkt 1. 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne 

sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej. 

13. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb, o którym mowa w ust. 12, opracowuje i 

wdraża lokalne programy pomocy społecznej. 

 

Art. 116. 

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej 

wymienionych warunków: 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 

[2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;] 

<2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;> 

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

a) pedagogika, 

b) pedagogika specjalna, 

c) politologia, 

d) polityka społeczna, 

e) psychologia, 

f) socjologia, 

g) nauki o rodzinie[.]  <;> 

<4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w 

uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy 

socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których 

mowa w pkt 3.> 
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1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane 

umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i 

wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 

socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, 

kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego. 

2. Ustala się następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego: 

1) I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie 

wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych; 

2) II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie 

wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z 

pomocy społecznej. 

3. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego mogą realizować 

jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

Art. 119. 

1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

1) praca socjalna; 

<1a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;> 

[2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w 

realizacji tych zadań; 

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w 

uzyskiwaniu pomocy;] 
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<2) dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a 

także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy 

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

3) udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy 

będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej 

sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe; 

4) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej 

specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie 

możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, 

samorządowe i organizacje pozarządowe;> 

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

[7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i 

ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków 

ubóstwa;] 

<7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i 

ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie 

konsekwencji ubóstwa;> 

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową 

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich osób i rodzin; 

9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia[.] <;> 

<10) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych 

nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.> 

2. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany: 

1) kierować się zasadami etyki zawodowej; 

2) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i 

prawa tych osób do samostanowienia; 
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3) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, [rodzinę lub 

grupę]  < rodzinę, grupę lub społeczność>; 

4) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach 

i dostępnych formach pomocy; 

5) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po 

ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; 

6) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. 

 

Art. 121. 

[1. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w 

urzędach, instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania 

pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czynności.] 

<1. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich 

zadań w urzędach, instytucjach, podmiotach wykonujących działalność leczniczą i 

innych placówkach.> 

<1a. Organy i instytucje administracji publicznej, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania pracownikowi 

socjalnemu pomocy w wykonywaniu jego zadań.> 

2. Pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy 

publicznych. 

<2a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum 

usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum 

pomocy rodzinie przysługuje pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia 

sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z 

wykonywanymi czynnościami służbowymi. 

2b. Pomoc, o której mowa w ust. 2a, zapewnia gmina lub powiat. 

2c. Pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług 

społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego 
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podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca 

co najmniej raz na 2 lata.> 

[3. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług 

społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych 

wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 

lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni 

roboczych.] 

<3. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum 

usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 

usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna lub 

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował 

nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 3 lata, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy 

urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.> 

3a. [Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w 

samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego 

podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym 

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, 

przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.] 

<Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy 

w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego 

podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub przeprowadzanie 

rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje 

wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł.> W przypadku 

zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości 

proporcjonalnej do czasu pracy. 

<3aa. Dodatek, o którym mowa w ust. 3a, nie jest uwzględniany przy obliczaniu 

wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2207).> 
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3b. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w 

zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego, w kwocie nie 

mniejszej niż 50% kosztów szkolenia. 

3c. Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w 

środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą 

jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania 

przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu 

środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy. 

4. Dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego. 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyznać pracownikom 

socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których 

mowa w art. 25, nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie 

pomocy społecznej. 

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

warunki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród, podmioty uprawnione do 

zgłaszania wniosków oraz sposób i tryb postępowania w sprawie tych nagród, 

uwzględniając rodzaje działań, za jakie nagrody te przysługują, oraz ich społeczną 

użyteczność. 

Art. 121a. 

1. Superwizja pracy socjalnej polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników 

socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i 

wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł 

trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. 

2. Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy 

socjalnej ma każdy pracownik socjalny. 

3. Superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która ukończyła szkolenie dla 

superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała 

certyfikat superwizora pracy socjalnej. 

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3, mogą realizować jednostki prowadzące kształcenie 

pracowników socjalnych lub szkolenia z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny i wykazujące się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tym 
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zakresie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego 

na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej. 

[5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej jest złożenie 

wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, a także wykazanie 

się posiadaniem wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego, lub posiadaniem decyzji o uznaniu kwalifikacji w 

zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 

1004) oraz co najmniej 5-letnim stażem w zawodzie pracownika socjalnego lub wykazanie 

się udokumentowanym doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin 

szkoleń dla pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i 

społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika 

socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem 

wniosku o dopuszczeniu do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej.] 

<5. Warunkiem przystąpienia do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej jest 

złożenie wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, 

a także wykazanie się posiadaniem wykształcenia uprawniającego do wykonywania 

zawodu pracownika socjalnego oraz tytułu zawodowego magistra uzyskanego po 

ukończeniu studiów na jednym z kierunków lub w zakresie: pedagogika, pedagogika 

specjalna, politologia, politologia i nauki społeczne, polityka społeczna, praca 

socjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadaniem decyzji o uznaniu 

kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 220 oraz z 2021 r. poz. 78) oraz co najmniej 5-letnim stażem w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej lub wykazanie się udokumentowanym 

doświadczeniem w przeprowadzeniu co najmniej 500 godzin szkoleń dla 

pracowników socjalnych z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, 

metodyki pracy socjalnej, diagnozy socjalnej, warsztatu pracy pracownika 

socjalnego lub aksjologii pracy socjalnej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem 

wniosku o dopuszczenie do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej.> 
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6. Za egzamin, o którym mowa w ust. 3, w tym za egzamin poprawkowy, osoby 

przystępujące wnoszą opłatę w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) cele, wytyczne i standard dla superwizji pracy socjalnej, 

2) minimum programowe dla szkolenia superwizorów pracy socjalnej, o którym mowa w 

ust. 3, 

3) sposób szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, 

4) sposób wnoszenia odpłatności za postępowanie związane z uzyskaniem certyfikatu, w tym 

za egzamin i egzamin poprawkowy, 

5) organizację i sposób przeprowadzania egzaminu, 

6) wzór certyfikatu superwizora pracy socjalnej, 

7) warunki, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o uzyskanie zgody na 

prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, 

8) sposób i warunki nadawania podmiotom ubiegającym się o uzyskanie zgody na 

prowadzenie szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej uprawnień do prowadzenia 

szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, 

9) wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej, 

10) sposób prowadzenia nadzoru merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy 

socjalnej, 

11) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 6, i warunki jej 

współpracy z Komisją w zakresie organizacji egzaminów na superwizora pracy socjalnej 

- uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia i przygotowania 

superwizorów pracy socjalnej, odpowiedniego poziomu świadczonych usług przez 

pracowników socjalnych, ujednolicenia wymogów dotyczących uzyskania certyfikatu 

superwizora, ujednolicenia wzoru certyfikatu oraz ujednolicenia wymogów prowadzenia 

szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej i sposobu prowadzenia nadzoru 

merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej. 

 

<Art. 121b. 

1. Ustala się następujące stopnie awansu zawodowego dla pracowników socjalnych: 

1) starszy pracownik socjalny; 
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2) specjalista pracy socjalnej; 

3) starszy specjalista pracy socjalnej; 

4) starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator; 

5) główny specjalista pracy socjalnej. 

2. Wyższy stopień awansu zawodowego można nadać po spełnieniu warunku 

odpowiedniego minimalnego poziomu wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie 

pracownika socjalnego, które ustala się dla: 

1) starszego pracownika socjalnego – jako wykształcenie wyższe lub studia 

podyplomowe lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 2-letniego stażu 

pracy; 

2) specjalisty pracy socjalnej – jako wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe 

uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy lub jako wykształcenie średnie 

uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego i posiadanie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 

posiadanie 3-letniego stażu pracy; 

3) starszego specjalisty pracy socjalnej lub starszego specjalisty pracy socjalnej – 

koordynatora – jako wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, 

zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz 

posiadanie 5-letniego stażu pracy lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z 

przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie 

specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 5-letniego 

stażu pracy; 

4) głównego specjalisty pracy socjalnej – jako wykształcenie wyższe lub studia 

podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik 

socjalny oraz posiadanie 6-letniego stażu pracy. 

3. Pracownik socjalny podlega raz na 2 lata ocenie okresowej dokonywanej przez 

bezpośredniego przełożonego, w zakresie wywiązywania się przez niego z 

obowiązków wynikających z czynności i zadań na zajmowanym stanowisku oraz 
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obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 

4. Ocena okresowa jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie. 

5. Ocena okresowa jest pozytywna lub negatywna. 

6. Pracownik socjalny może wnieść na piśmie do kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej, w której jest zatrudniony, lub w przypadku gdy bezpośrednim 

przełożonym jest kierownik tej jednostki – do organu nadzorującego jednostkę 

organizacyjną pomocy społecznej zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej. 

7. Organ nadzorujący, o którym mowa w ust. 6, analizuje treść zastrzeżenia i na piśmie 

informuje pracownika socjalnego oraz jego bezpośredniego przełożonego 

o podtrzymaniu lub zakwestionowaniu dokonanej oceny okresowej wraz z 

uzasadnieniem. 

8. Podtrzymanie przez organ nadzorujący oceny okresowej negatywnej wydanej przez 

bezpośredniego przełożonego pracownika socjalnego nie podlega zaskarżeniu. 

9. W przypadku zakwestionowania przez organ nadzorujący oceny okresowej 

negatywnej wydanej przez bezpośredniego przełożonego pracownika socjalnego 

ocena okresowa tego pracownika jest dokonywana ponownie. 

10. Pracownikowi, który otrzymał dwie następujące po sobie pozytywne oceny 

okresowe, spełniającemu warunki dotyczące minimalnego poziomu wykształcenia, 

o którym mowa w ust. 2, jest nadawany wyższy stopień awansu zawodowego. 

11. Pracownikowi, który spełnia wymogi dotyczące wykształcenia i stażu pracy, 

o których mowa w ust. 2, oraz wyróżnia się wysokim zaangażowaniem, inicjatywą 

lub nowatorskim podejściem przy wykonywaniu obowiązków służbowych z zakresu 

pomocy społecznej, może być nadany wyższy stopień awansu z pominięciem trybu 

oceny okresowej, o którym mowa w ust. 3–10. 

12. W przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy pracownikowi socjalnemu 

przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego. 

13. Szczegółowe zasady i kryteria oceny okresowej w zakresie, o którym mowa w ust. 3, 

ustala kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, po konsultacji 

z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową.> 
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Art. 130. 

1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości [od 200 

do 6000 zł.]  < od 500 do 12 000 zł> 

[2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której 

przebywa: 

1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł; 

2) więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.] 

<2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której 

przebywa: 

1) nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł; 

2) od 11 do 20 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł; 

3) powyżej 20 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 30 000 zł.> 

3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki, 

o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek. 

4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez 

zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej 

prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości [40 000 zł]  <60 000 zł>. 

4a. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez 

zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzi bez 

zezwolenia wojewody inną placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, podlega karze 

pieniężnej w wysokości [40 000 zł]  <60 000 zł>. 

5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza 

nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej 

placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania 

zezwolenia. 
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6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w domu 

pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej na 

podstawie zezwolenia, wojewoda może, cofając zezwolenie, wydać decyzję nakazującą 

wstrzymanie prowadzenia tej placówki lub domu pomocy społecznej, z nadaniem rygom 

natychmiastowej wykonalności. 

 


