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Szanowny Pan Senator 

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej  

 

 

 

 

Szanowny Panie Senatorze! 

 

Bardzo dziękuję za możliwość udziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Sędziów Sądów Administracyjnych w konsultacjach dotyczących projektu ustawy o 

zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 549). W załączniku przesyłam 

opinię o projekcie.  

 

 

Pozostaję z szacunkiem 

 

(-) Aleksandra Wrzesińska-Nowacka 

Prezes zarządu OSSSA 
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Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów administracyjnych w 

przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy  

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

 

Opiniowany projekt dotyczy zmiany art. 64 pkt 2, art. 64a i art. 64b ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 

regulujących katalog zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z opłat za pobyt w domu 

pomocy społecznej, obciążających osoby najbliższe w stosunku do mieszkańca domu, 

wymienione w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. małżonka i zstępnych przed wstępnymi).   

 

Art. 64. (brzmienie aktualnie obowiązujące):  

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)  (….) 

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

niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe  

w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;” 

 

Projekt proponuje zmianę (zaznaczoną poniżej poprzez podkreślenie) w art. 64 pkt 2, 

który otrzymuje brzmienie:  

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

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

żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, a także w wypadku gdy osoba kierowana do domu 

pomocy społecznej lub mieszkaniec domu w sposób rażący nie dopełniał obowiązków 

rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, w szczególności w sposób 

rażący nie dopełniał obowiązku alimentacyjnego;” 

 

Art.  64a.  (brzmienie aktualne) 

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy 

społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi 
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prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i 

oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo prawomocne orzeczenie sądu 

o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby 

obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Zwolnienia te 

obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy 

społecznej. 

 

Proponowane zmiany dotyczą zdania pierwszego art. 64a (zaznaczone 

podkreśleniem): 

Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy 

społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi 

prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą 

osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne 

orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca 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, przy czym zatarcie skazania nie stanowi przeszkody do 

zwolnienia z opłaty.” 

 

W opiniowanym projekcie proponuje się po art. 64b, dodać art. 64c w brzmieniu: 

„Art. 64c. Osoby, o których mowa w art. 64–64b należy pouczyć o możliwości 

złożenia przez nie wniosku o zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 

Pouczenie jest zamieszczane w decyzji stwierdzającej obowiązek wnoszenia tej opłaty. 

Pouczenie zawiera zwięzłą osnowę przepisów o możliwości ubiegania się  

o zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.” 

 

Kierunek proponowanych zmian ocenić należy pozytywnie. W szczególności, 

zasadnym jest poszerzenie przykładowego katalogu przypadków, w których osoby 

obowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, wymienione  

w art. 61 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, mogą skorzystać z fakultatywnego zwolnienia 

przewidzianego w art. 64 pkt 2 - w razie wystąpienia przypadków oczywiście rażącego i 

nagannego zachowania osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej w stosunku do osób 
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zobowiązanych tj. małżonka dziecka, wnuka lub rodzica. Trafnie podniesiono w uzasadnieniu 

projektu, że wprawdzie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z 

ponoszenia opłaty w sytuacjach szczególnych, jednakże praktyka dowodzi, że nie są one 

dostatecznie precyzyjne  

i w praktyce mogą wywoływać wątpliwości co do tego, czy sytuacje rażącego uchybienia 

obowiązkom rodzinnym przez osobę umieszczoną w DPS, mogą same  

w sobie uzasadniać zwolnienie dorosłego dziecka z obowiązku ponoszenia kosztów pobytu w 

takim ośrodku rodzica, który postępował wobec dziecka nagannie.  

Potrzebę poszerzenia katalogu przesłanek, wymienionych przykładowo w art. 64 pkt 2 

ustawy jako przejawy „uzasadnionych okoliczności”, stanowiących podstawę do 

fakultatywnego zwolnienia z opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, 

potwierdza także orzecznictwo sądowoadministracyjne. Dokonując wykładni powyższego 

przepisu niektóre składy orzekające zwracały uwagę na to, że nieakceptowane moralnie i 

prawnie zachowania mogą być przesłanką zwolnienia  

z obowiązku ponoszenia odpłatności (tak wyrok WSA w Kielcach z 13.05.2021 r.,  

II SA/Ke 166/21, LEX nr 3182524) oraz, że „ograniczenie badania przesłanek zwolnienia z 

opłat za pobyt mieszkańca w DPS do związanych tylko ze sferą materialnego statusu osób 

zobowiązanych, nie jest zasadne na gruncie oczywiście otwartego katalogu okoliczności 

mogących prowadzić do zastosowania ulgi (…). Wydźwięk art. 64a u.p.s. powoduje, że 

stosunki rodzinne pomiędzy mieszkańcem  

a zobowiązanym do ponoszenia opłaty, muszą odgrywać znaczenie dla procesu obejmującego 

zwolnienia z opłaty.” (tak wyroki WSA w Rzeszowie z 12.03.2019 r.,  

II SA/Rz 1403/18, LEX nr 2651888 oraz z 25.06.2020 r., II SA/Rz 302/20, LEX nr 3052514).  

Z drugiej strony sądy przyjmowały także i takie stanowisko, że „kolejne nowelizacje 

ustawy o pomocy społecznej wskazują na taką intencję ustawodawcy, która niestety, ale nie 

pozwala na kierowanie się okolicznościami związanymi  

z naruszeniem przez podopiecznych DPS powszechnie uznanych reguł współżycia 

społecznego” (wyrok WSA w Rzeszowie z 27.05.2021 r., II SA/Rz 1153/20, LEX nr 

3194959). W tym ostatnim orzeczeniu Sąd „podzielił stanowisko wyrażone przez WSA  

w Gliwicach w wyroku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. II SA/GL 835/18, LEX. 

Podkreślono w nim zasadnie, że katalog wymienionych w art. 64 u.p.s. przypadków nie ma 

charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie zwrotów "w szczególności", "zwłaszcza", to 

https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(64)&cm=DOCUMENT
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jednak "uzasadnione okoliczności" nie dotyczą relacji pomiędzy członkami rodziny. Także 

NSA w wyroku z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. I OSK 1861/19, LEX, interpretuje art. 

64 u.p.s. w oderwaniu od okoliczności tworzących relacje rodzinne. Przepis art. 64 pkt 

2 u.p.s. wskazuje na możliwość wydania decyzji zwalniającej z opłat jeżeli występują 

"uzasadnione okoliczności". Pojęcie tych uzasadnionych okoliczności nie zostało 

sprecyzowane. Jednak wymienione w nim przykładowe okoliczności uzasadniające 

zwolnienie z opłat wskazują, że zamiarem ustawodawcy było objęcie jego zakresem 

zastosowania zdarzeń związanych ze stanem zdrowia zobowiązanego lub członków jego 

rodziny jak również sytuacji nagłego pogorszenia się sytuacji materialnej będącej wynikiem 

zdarzeń niezależnych od woli zobowiązanego. W tym samym kierunku zmierzają ustalenia 

interpretacyjne WSA w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Wa 

2171/18, LEX, gdzie stwierdza się wyraźnie, że obowiązki zstępnego osoby skierowanej do 

domu pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust. 2 u.p.s. uzależnione są wyłącznie od jego 

sytuacji dochodowej. Okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej, majątkowej czy wzajemnej 

relacji skarżącej z ojcem nie mogą mieć znaczenia dla ustalenia samego obowiązku 

ponoszenia opłaty przez osobę zobowiązaną”. 

Akceptując proponowany kierunek zmiany art. 64 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

należy jednak poddać pod rozwagę ustawodawcy dostosowanie treści nowelizowanej 

regulacji do przepisów kodeksowych, zawartych w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359; dalej K.r.o.). Dotyczy to zwłaszcza 

pojęcia niedopełnienia „obowiązków rodzinnych względem osoby zobowiązanej do 

wnoszenia opłaty”, użytego w projekcie, który może budzić uzasadnione wątpliwości 

interpretacyjne, gdyż – co niewątpliwe – ustawodawca ani w ustawie o pomocy społecznej 

(art. 6) ani w K.r.o. nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „obowiązków 

rodzinnych”. Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy określa natomiast w art. 23 - 30 prawa i obowiązki małżonków, zaś w art. 87 i 

nast. reguluje stosunki między rodzicami a dziećmi. W przepisach art. 128 i nast. K.r.o. 

znalazły się zaś regulacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego, do którego zresztą 

nawiązuje propozycja nowelizacji art. 64 pkt 2 in fine.  

O ile obowiązek alimentacyjny ma swoje jednoznaczne źródło normatywne  

w K.r.o. i tam też został zdefiniowany (w art. 128), o tyle odniesienie się w projekcie do 

„obowiązków rodzinnych”, bez jednoczesnego nawiązania w tym zakresie do regulacji 

https://sip.lex.pl/#/document/522871615?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(64)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(64)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(64)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(64)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/523125617?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/523125617?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(61)ust(2)&cm=DOCUMENT
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ustawowych stanowiących ich podstawę prawną (a konkretnie do K.r.o.), może stwarzać 

kolejne, niepotrzebne wątpliwości co do wykładni tego pojęcia, zwłaszcza takiej, która 

odwołuje się do kryteriów pozaprawnych i subiektywnych ocen moralnych, które są 

nieweryfikowalne w procesie stosowania prawa administracyjnego. Każdy „obowiązek 

rodzinny”, jeśli ma wywołać skutki w sferze publicznoprawnej, winien mieć zatem oparcie w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wprawdzie posłużenie się w tekście aktu 

prawnego pojęciami nieostrymi jest dopuszczalne, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba 

zapewnienia jego elastyczności (por. § 155 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

283), jednak użycie takiej techniki legislacyjnej należy traktować jako wyjątek od zasady 

precyzji w redagowaniu tekstu aktu prawnego (§ 6 powyższego rozporządzenia) i unikać jej 

wówczas, gdy zamierzony efekt można uzyskać poprzez dokładnie wyrażoną  intencję 

prawodawcy. 

Sugeruje się zatem rozważenie, aby proponowanej zmianie art. 64 pkt 2 ustawy o 

pomocy społecznej nadać takie brzmienie, które przy wykładni pojęcia „obowiązków 

rodzinnych” nawiązuje do regulacji zawartych w K.r.o. Przykładowo: „a także  

w wypadku gdy osoba kierowana do domu pomocy społecznej lub mieszkaniec domu w 

sposób rażący nie dopełniał obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do 

wnoszenia opłaty, o jakich mowa w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), w szczególności w sposób rażący nie dopełniał 

obowiązku alimentacyjnego;” 

 

Uwagi tego samego rodzaju dotyczą sformułowania „pełnoletniego nieporadnego ze 

względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny”, użytego w propozycji zmiany art. 64a 

ustawy o pomocy społecznej, przy czym rozwadze ustawodawcy należy poddać 

doprecyzowanie pojęcia „nieporadny”, które w kontekście tego przepisu jest dalece nieostre. 

Intencja projektodawcy zaprezentowana w uzasadnieniu projektu (zwłaszcza w akapicie 

drugim na str. 3, gdzie jest mowa i „niepełnosprawnym rodzeństwie”) daje podstawy do 

przyjęcia, że chodzi o osoby pełnoletnie, które spełniają warunki zaliczenia ich do stopnia 

niepełnosprawności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

573). Przepis art. 2 pkt 10 tej ustawy zawiera ustawową definicję niepełnosprawności, przez 
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co rozumie się trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu 

stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą 

niezdolność do pracy. Jeżeli więc w zamyśle projektodawcy cechy osób „pełnoletnich 

nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny” wypełniają tę definicję 

(wykazują trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego 

lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu), dla uniknięcia wątpliwości, jakie w 

praktyce mogą się pojawić przy interpretacji przepisów omawianej propozycji zmiany, 

celowym byłoby rozważenie możliwości pominięcia pojęcia „nieporadności” i odniesienie się 

do definicji niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Co do proponowanej treści art. 64c oraz przepisów przejściowych (art. 2 projektu 

ustawy), należy podzielić stanowisko wyrażone w uzasadnieniu projektu  

o wprowadzeniu obowiązku pouczenia przez organ osób obowiązanych do wnoszenia opłaty, 

o możliwości ubiegania się o zwolnienie od opłaty, co umożliwi wszystkim zainteresowanym 

realizację przysługujących im uprawnień. Proponowany art. 64c stanowi więc 

uszczegółowienie zasady informowania stron wyrażonej w art. 9 k.p.a.  

Natomiast, jeśli celem proponowanego przepisu ma być zapewnienie pełnej informacji 

o prawach przysługujących osobom obowiązanym do wnoszenia opłaty,  

o jakich mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy,  to należałoby rozważyć także inny etap 

pouczenia. Stosownie do treści art. 61 ust. 2 pkt 2, małżonek oraz zstępni przed wstępnymi 

wnoszą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z umową zawartą w trybie art. 

103 ust. 2. Decyzję ustalającą wysokość opłaty (bo prawdopodobnie taką decyzję ma na myśli 

projektodawca w art. 64c mówiąc o „decyzji stwierdzającej obowiązek  wnoszenia tej 

opłaty”), właściwy organ wydaje dopiero  

w przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o 

której mowa w art. 103 ust. 2 (art. 61 ust. 2d i 2e). W celu zapewnienia równych praw 

osobom zobowiązanym, wymienionym w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy,  

(a więc zarówno tym, które na skutek braku wiedzy o przysługujących im uprawnieniach do 

żądania zwolnienia od opłaty, zdecydują się na zawarcie umowy, jak i tym, które odmówią jej 

zawarcia i ich obowiązek zostanie ustalony na podstawie decyzji) należałoby nałożyć na 
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organ obowiązek pouczenia o treści art. 64-64b,  także przed zawarciem umowy, o jakiej 

mowa wyżej, a nie tylko w decyzji wydanej na podstawie art. 61 ust. 2d i 2d.  

Ponadto odesłanie w proponowanym przepisie do art. 64 – 64b w celu określenia 

kręgu osób, do których pouczenie ma być kierowane, jest legislacyjnie  

o tyle nietrafne, że w powołanych wyżej przepisach następuje konkretyzacja przypadków 

podlegających zwolnieniu od opłat, będących przedmiotem pouczenia,  

a nie wskazanie adresatów pouczenia. Osobami zobowiązanymi, w stosunku do których 

pouczenie ma być skierowane, są osoby wymienione w art. 61 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy i to one 

są beneficjentami zwolnień przewidzianych w art. 64 – 64b. Ustawa przewiduje w art. 61a, że 

opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także osoby niewymienione w ust. 

2, jednak nie należą one do osób zobowiązanych  

z mocy ustawy. Ich zgoda na ponoszenie opłaty ma charakter dobrowolny, a opłaty wnoszą na 

podstawie umowy, a nie decyzji. Wydaje się więc, że osoby te nie są objęte dyspozycją art. 

64-64b.    

W proponowanym art. 64c można zatem zastąpić słowa „Osoby, o których mowa w 

art. 64-64d” innym określeniem: „Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2”.    

 

 


