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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r. ustawę  

o zmianie ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

rosinska
Data publikacji



 

 

 

 

U S TAWA  

z dnia 17 listopada 2021 r. 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 64 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 

brzmieniu: 

„7) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na 

podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez 

osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu 

obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem 

osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.”; 

2) w art. 64a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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, chyba że skazanie 

uległo zatarciu.”. 

Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

 

 

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

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


