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Szanowny Panie Przewodniczący! 

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 3 listopada br., znak 

BPS.DKS.KU.0401.35.2021, dotyczące sporządzenia opinii w przedmiocie rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 

549), w załączeniu przekazuję przedmiotową opinię, sporządzoną w porozumieniu z Panem 

Ministrem Michałem Wójcikiem.  

 

                                                                       Z poważaniem, 

 

MINISTER                                                                                                

                                                                            z up.  

Stanisław Szwed     

Sekretarz Stanu 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Łukasz Schreiber 

 Minister - Członek Rady Ministrów 

Dot. DSP.WPP.4523.1.34.2021.ML 

2. Pan Michał Wójcik,  

Minister - Członek Rady Ministrów 
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OPINIA 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 549) 

 

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zawarty w druku senackim nr 549, 

zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki 

stosowania przepisów tej ustawy w odniesieniu do zwalniania z obowiązku wnoszenia opłaty 

za pobyt w domu pomocy społecznej osób tam umieszczonych. W szczególności projekt 

uwzględnia potrzebę ochrony osób, które mają obowiązek wnoszenia opłat za pobyt w domu 

pomocy społecznej umieszczonych tam krewnych w sytuacji, gdy obciążenie opłatą tych osób 

jawiłoby się jako rażąco niesprawiedliwe.  

Projektodawcy argumentują, że obecnie obywatele nie wiedzą o możliwości ubiegania 

się o zwolnienie, a także, że dziś przepisy nie są wystarczająco precyzyjne i w praktyce mogą 

wywoływać wątpliwości, czy sytuacje rażącego uchybienia obowiązkom rodzinnym przez 

osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej mogą same w sobie uzasadniać zwolnienie 

dorosłego dziecka z obowiązku ponoszenia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jego 

rodzica, który postępował wobec dziecka nagannie. 

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej regulują art. 61 - art. 64b 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz     

z 2021 r. poz. 794, 803 i 1981). 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt  w 

domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy  z 

dochodów dziecka, 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej 

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli 

mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego 

dochodu; 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2: 
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a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu 

pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium 

dochodowego na osobę          w rodzinie; 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami 

wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Na podstawie art. 61 ust. 2a opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą 

również wnosić osoby niewymienione w ust. 2. 

W pierwszej kolejności opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi więc 

mieszkaniec. Dopiero w przypadku, gdy jego dochody nie wystarczają na pokrycie całej 

kwoty, obowiązani są poszczególni członkowie rodziny.  

  W przypadku ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej przez osoby określone w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

wysokość ponoszonej przez nich odpłatności ustalana jest w umowie zawartej z kierownikiem 

ośrodka pomocy społecznej.  

W przypadku odmowy przez członka rodziny zawarcia umowy, o której mowa w art. 

103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w domu 

pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ właściwej gminy, z uwzględnieniem 

ograniczeń dotyczących wysokości dochodu i możliwości członka rodziny (art. 61 ust. 2d).   

Natomiast w przypadku odmowy przez osobę zobowiązaną zawarcia umowy, o której 

mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, organ właściwej gminy ustala opłatę w wysokości różnicy między średnim 

kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu     

i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane (art. 61 ust. 2e). W sytuacji uchylania 

się od wnoszenia opłat przez osoby zobowiązane, gmina, która zastępczo poniosła wydatki, 

może egzekwować ich zwrot w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.   

Ustawa o pomocy społecznej zawiera przepisy umożliwiające nieponoszenie 

odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwgyzdqltqmfyc4njqge4dmnrygi
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Obligatoryjnie z ponoszenia odpłatności zwalnia się na podstawie art. 64a tej ustawy. 

Obecnie przepis ten dotyczy sytuacji przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu                      

o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad osobą zobowiązaną albo prawomocnego 

orzeczenia sądu  o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na 

szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.  

Natomiast fakultatywne przesłanki zwolnienia z odpłatności wskazuje art. 64 ustawy      

o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do 

wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej 

opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, w szczególności jeżeli:  

1)  wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, 

ośrodku wsparcia lub innej placówce; 

2)  występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski 

żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; 

3)  małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub 

wynagrodzenia; 

4)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje 

dziecko;  

  5)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie 

orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy 

społecznej lub mieszkańcowi domu;  

6)  osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający 

powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub 

mieszkańca domu.  

Katalog zwolnień z odpłatności zawarty w art. 64 ustawy o pomocy społecznej jest 

otwarty, o czym świadczy użycie zwrotu „w szczególności”. Ośrodek pomocy społecznej 

może więc zwolnić osobę z odpłatności także w innych, niewymienionych w tym przepisie 

przypadkach. Sytuacja każdej osoby jest inna dlatego też ośrodek pomocy społecznej 

podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, a co za tym idzie po ustalaniu sytuacji życiowej osoby zobowiązanej do 

odpłatności. 
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Decyzja  w powyższym zakresie należy jednak do gminy, gdyż w razie zwolnienia            

z odpłatności to gmina przejmuje na siebie obowiązek ponoszenia kosztów pobytu w domu 

pomocy społecznej w miejsce zwolnionych członków rodziny.  

Omawiany projekt przewiduje zmianę art. 64 ustawy o pomocy społecznej poprzez 

uzupełnienie regulacji pkt 2 o dodatkową podstawę zwolnienia, jaką ma być rażące 

niedopełnianie obowiązków rodzinnych przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej 

lub mieszkańca domu względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty. 

Projekt dokonuje też zmiany art. 64a zdanie pierwsze poprzez zamianę przesłanki 

obligatoryjnego zwolnienia z odpłatności za pobyt osoby kierowanej lub mieszkańca domu 

pomocy społecznej w sytuacji przedstawienia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu za 

umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do 

wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica na przesłankę przedstawienia 

prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu mieszkańca domu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia 

opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan 

psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica. Wskazuje się poza tym, że zatarcie 

skazania nie stanowi przeszkody do zwolnienia z opłaty. 

Ostatnia zmiana polega na dodaniu art. 64c przewidującego obowiązek pouczenia osób 

zobowiązanych o możliwości złożenia przez nie wniosku o zwolnienie z opłaty za pobyt              

w domu pomocy społecznej. Pouczenie takie byłoby zamieszczane w decyzji stwierdzającej 

obowiązek wnoszenia opłaty. 

Projekt zawiera również przepis przejściowy, który nakazuje stosowanie nowych 

przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

nowelizującej. 

Należy zwrócić uwagę, iż omawiany projekt przewiduje regulacje tożsame do zawartych 

w uchwalonej przez Sejm w dniu 16 listopada br. ustawie o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej. Ustawa ta przewiduje możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt mieszkańca w 

domu pomocy społecznej dla osoby, wobec której mieszkaniec ten w przeszłości rażąco 

zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych. Chodzi o 

rażące naruszenie przez mieszkańca obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub 

zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, np. obowiązku opieki, wychowania czy 

utrzymania. Z opłaty za pobyt mieszkańca zwolniona będzie także osoba, która została 

pokrzywdzona przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego popełnionym 

przez tego mieszkańca. Zwolnienie z odpłatności dotyczyć będzie przestępstw popełnionych 
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zarówno na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub 

jej rodzica (tak jak dotychczas), jak również tych, w których pokrzywdzonym jest dziecko tej 

osoby lub pełnoletnie nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia rodzeństwo.  

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażam opinię, iż nie jest zasadne kontynuowanie prac 

legislacyjnych nad projektem senackim, w związku z tym, iż powiela on rozwiązania objęte 

nowouchwaloną ustawą.  

 

 

 


