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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206 i Nr 157, poz. 1241) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593), z uwzgl´dnieniem zmian wprowa-
dzonych:

1) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001),

2) ustawà z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703),

3) ustawà z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501),

4) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie usta-
wy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 94, poz. 788),

5) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 164, poz. 1366),

6) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy — Karta Na-
uczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487),

7) ustawà z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),

8) ustawà z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wy-
jeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043),

9) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
3 paêdziernika 2006 r. sygn. akt K 30/05 (Dz. U.
Nr 186, poz. 1380),

10) ustawà z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1831),

11) ustawà z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkaƒ
chronionych, noclegowni i domów dla bezdom-
nych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844),

12) ustawà z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 36, poz. 226),

13) ustawà z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o dodatku pieni´˝nym dla niektórych emerytów,
rencistów i osób pobierajàcych Êwiadczenie
przedemerytalne albo zasi∏ek przedemerytalny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 35,
poz. 219),

14) ustawà z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320),

15) ustawà z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 120, poz. 818),

16) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
30 paêdziernika 2007 r. sygn. akt P 28/06 (Dz. U.
Nr 209, poz. 1519),

17) ustawà z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy spo-
∏ecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728),

18) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustaw
w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
(Dz. U. Nr 171, poz. 1056),

19) ustawà z dnia 24 paêdziernika 2008 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),

20) ustawà z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
— Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431),

21) ustawà z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorzàdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

22) ustawà z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

23) ustawà z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku ze zmianami w organizacji
i podziale zadaƒ administracji publicznej w woje-
wództwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826),

24) ustawà z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 69, poz. 590),

25) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08 (Dz. U. Nr 65,
poz. 554),

26) ustawà z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 25 wrzeÊnia 2009 r.
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2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 135—143 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-

mocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), które sta-
nowià:
„Art. 135. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r.

o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, z póên. zm.a)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 33g ust. 6a otrzymuje brzmie-

nie:
„6a. Przepisów art. 33n ust. 5b i 5c

nie stosuje si´ do dzieci umiesz-
czonych w rodzinach zast´p-
czych przed dniem 1 stycznia
2004 r. Decyzje o odp∏atnoÊci ro-
dziców za pobyt tych dzieci w ro-
dzinach zast´pczych wydaje sta-
rosta powiatu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia rodziny zast´pczej.”;

2) w art. 33k ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Op∏at´, o której mowa w ust. 4,

ustala w drodze decyzji admini-
stracyjnej starosta powiatu w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania dziecka przed jego
skierowaniem do placówki, z tym
˝e w 2004 r. op∏at´ ustala starosta
powiatu prowadzàcego placówk´
opiekuƒczo-wychowawczà.”.

Art. 136. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bez-
robociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514,
z póên. zm.b)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2
lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) nie pobiera, na podstawie przepisów

o pomocy spo∏ecznej, zasi∏ku sta∏e-
go,”.

Art. 137. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,
poz. 926, z póên. zm.c)) w art. 299 wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 w pkt 9 kropk´ na koƒcu zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 10 w brzmieniu:
„10) oÊrodkom pomocy spo∏ecznej

i powiatowym centrom pomocy
rodzinie w zakresie prowadzo-
nych post´powaƒ o Êwiadcze-
nia z pomocy spo∏ecznej.”;

2) w § 4 w pkt 3 kropk´ na koƒcu zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 4 w brzmieniu:
„4) oÊrodkom pomocy spo∏ecznej

i powiatowym centrom pomocy
rodzinie w zakresie prowadzo-
nych post´powaƒ o Êwiadczenia
z pomocy spo∏ecznej.”.

Art. 138. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.d))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2 lit. k otrzymuje

brzmienie:
„k) oÊrodek pomocy spo∏ecznej —

w stosunku do osób rezygnujà-
cych z zatrudnienia w zwiàzku
z koniecznoÊcià sprawowania
bezpoÊredniej, osobistej opieki
nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko cho-
rym cz∏onkiem rodziny oraz
wspólnie niezamieszkujàcymi
matkà, ojcem lub rodzeƒ-
stwem,”;

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady podlegania ubezpiecze-

niom emerytalnemu i rentowym
osób rezygnujàcych z zatrudnie-
nia w zwiàzku z koniecznoÊ-
cià sprawowania bezpoÊredniej,
osobistej opieki nad d∏ugotrwale
lub ci´˝ko chorym cz∏onkiem ro-
dziny oraz wspólnie niezamiesz-
kujàcymi matkà, ojcem lub ro-
dzeƒstwem, za które oÊrodek po-
mocy spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´,
regulujà przepisy o pomocy spo-
∏ecznej.”;

3) w art. 16:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sk∏adki na ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe osób re-
zygnujàcych z zatrudnienia
w zwiàzku z koniecznoÊcià

———————
a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961,
Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389,
Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255.

b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122,
poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203,
poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255.

c) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

———————
d) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177. 
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sprawowania bezpoÊredniej,
osobistej opieki nad d∏ugo-
trwale lub ci´˝ko chorym
cz∏onkiem rodziny oraz wspól-
nie niezamieszkujàcymi matkà,
ojcem lub rodzeƒstwem finan-
sujà w ca∏oÊci oÊrodki pomocy
spo∏ecznej.”,

b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Sk∏adki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe osób,
o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 20, finansuje w ca∏oÊci
bud˝et paƒstwa.”; 

4) w art. 18 ust. 5 i 5a otrzymujà brzmie-
nie:
„5. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na

ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe osób rezygnujàcych z za-
trudnienia w zwiàzku z koniecz-
noÊcià sprawowania bezpoÊred-
niej, osobistej opieki nad d∏ugo-
trwale lub ci´˝ko chorym cz∏on-
kiem rodziny oraz wspólnie nie-
zamieszkujàcymi matkà, ojcem
lub rodzeƒstwem stanowi kwota
kryterium dochodowego na oso-
b´ w rodzinie ustalona wed∏ug
odr´bnych przepisów, z zastrze-
˝eniem ust. 9.

5a. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe osób pobierajàcych Êwiad-
czenie piel´gnacyjne na podsta-
wie przepisów o Êwiadczeniach
rodzinnych oraz osób przeby-
wajàcych na urlopie wycho-
wawczym stanowi kwota Êwiad-
czenia piel´gnacyjnego, z za-
strze˝eniem ust. 9.”.

Art. 139. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 75 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osobie uprawnionej do emerytu-

ry lub renty przebywajàcej w za-
k∏adzie opiekuƒczo-leczniczym lub
w zak∏adzie piel´gnacyjno-opie-
kuƒczym dodatek piel´gnacyjny
nie przys∏uguje, chyba ˝e przeby-
wa poza tà placówkà przez okres
d∏u˝szy ni˝ 2 tygodnie w miesià-
cu.”;

2) w art. 87 w ust. 4 zdanie drugie otrzy-
muje brzmienie: 
„Zasady tej nie stosuje si´ równie˝,
je˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
stanowi∏a kwota zasi∏ku sta∏ego z po-
mocy spo∏ecznej, kwota kryterium
dochodowego na osob´ w rodzinie
ustalona wed∏ug przepisów o po-

mocy spo∏ecznej, kwota Êwiadcze-
nia piel´gnacyjnego okreÊlonego
w przepisach o Êwiadczeniach ro-
dzinnych oraz do: pracowników,
o których mowa w art. 6 ust. 2 usta-
wy z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), ˝o∏-
nierzy niezawodowych w s∏u˝bie
czynnej, ubezpieczonych odbywajà-
cych zast´pcze formy s∏u˝by wojsko-
wej, a tak˝e pozostajàcych w s∏u˝bie
kandydackiej funkcjonariuszy Policji,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej.”;

3) w art. 139 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje
brzmienie:

„8) zasi∏ki wyp∏acone z tytu∏u pomo-
cy spo∏ecznej, je˝eli przy wyp∏a-
cie zastrze˝ono ich potràcanie,
oraz zasi∏ek sta∏y lub zasi∏ek okre-
sowy wyp∏acone na podstawie
przepisów o pomocy spo∏ecznej
za okres, za który przyznano eme-
rytur´ lub rent´;”.

Art. 140. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r.
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136,
z póên. zm.e)) uchyla si´ art. 64.

Art. 141. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia (Dz. U.
Nr 45, poz. 391, z póên. zm.f)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) „osobie bezdomnej wychodzà-
cej z bezdomnoÊci” — rozumie
si´ przez to osob´ obj´tà indy-
widualnym programem wycho-
dzenia z bezdomnoÊci zgodnie
z przepisami o pomocy spo∏ecz-
nej;”; 

2) w art. 9:

a) w ust. 1:
— pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) osoby pobierajàce zasi∏ek
sta∏y z pomocy spo∏ecznej
niepodlegajàce obowiàz-
kowi ubezpieczenia zdro-
wotnego z innego tytu∏u;”,

———————
e) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 208,
poz. 1763, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177. 

f) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609,
Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5,
poz. 37 i Nr 19, poz. 177. 
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— po pkt 26a dodaje si´ pkt 26b
w brzmieniu:

„26b) uchodêcy obj´ci indywi-
dualnym programem in-
tegracji na podstawie
przepisów o pomocy spo-
∏ecznej, niepodlegajàcy
obowiàzkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego z inne-
go tytu∏u;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Status cz∏onka rodziny osoby
ubezpieczonej zwalnia z obo-
wiàzku ubezpieczenia zdrowot-
nego osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 16—19, 23—26b
i 29.”; 

3) w art. 16:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dzieci, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 18, powstaje z dniem
uznania przez oÊrodek pomocy
spo∏ecznej zasadnoÊci obj´cia
ubezpieczeniem zdrowotnym,
a wygasa z dniem uznania, ˝e
usta∏a zasadnoÊç obj´cia ubez-
pieczeniem zdrowotnym, nie
póêniej ni˝ z dniem, w którym
dziecko rozpoczyna realizacj´
obowiàzku szkolnego; oÊrodek
pomocy spo∏ecznej mo˝e od-
mówiç uznania zasadnoÊci ob-
j´cia ubezpieczeniem zdrowot-
nym lub uznaç, ˝e usta∏a ko-
niecznoÊç i zasadnoÊç obj´cia
ubezpieczeniem zdrowotnym
dziecka spe∏niajàcego prze-
s∏anki okreÊlone w art. 9 ust. 1
pkt 18, je˝eli na podstawie ro-
dzinnego wywiadu Êrodowi-
skowego stwierdzi, ˝e warunki
materialne opiekunów praw-
nych lub faktycznych dziecka
umo˝liwiajà jego ubezpiecze-
nie zdrowotne na zasadach
okreÊlonych w art. 11;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) osób, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 25, obejmuje okres
od dnia przyznania zasi∏ku do
dnia utraty prawa do zasi∏ku;”,

c) po pkt 10a dodaje si´ pkt 10b
w brzmieniu:

„10b) osób, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 26b, po-
wstaje od dnia rozpocz´cia
realizacji indywidualnego
programu integracji, a wy-
gasa z dniem zakoƒczenia
lub wstrzymania realizacji
tego programu;”;

4) w art. 17 po ust. 12 dodaje si´
ust. 12a w brzmieniu:
„12a. Osoby, o których mowa

w art. 9 ust. 1 pkt 26b, zg∏asza
do ubezpieczenia zdrowotnego
powiatowe centrum pomocy
rodzinie realizujàce indywidu-
alny program integracji.”;

5) w art. 23 w ust. 9:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) osób, o których mowa w art. 9

ust. 1 pkt 25, jest kwota odpo-
wiadajàca wysokoÊci zasi∏ku
sta∏ego z pomocy spo∏ecz-
nej;”,

b) pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie: 
„8) osób, o których mowa w art. 9

ust. 1 pkt 26—26b, jest maksy-
malna kwota zasi∏ku sta∏ego
z pomocy spo∏ecznej;

9) osób, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 27 i 28, jest kwota od-
powiadajàca wysokoÊci Êwiad-
czenia piel´gnacyjnego przy-
s∏ugujàcego na podstawie
przepisów o Êwiadczeniach ro-
dzinnych;”;

6) w art. 28 w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´
pkt 9a w brzmieniu:
„9a) osób, o których mowa w art. 9

ust. 1 pkt 26b, op∏aca powiato-
we centrum pomocy rodzinie
realizujàce indywidualny pro-
gram integracji;”.

Art. 142. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
w art. 3 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6
w brzmieniu:
„6. Do zlecania realizacji zadaƒ, o któ-

rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, sto-
suje si´ przepisy o pomocy spo∏ecz-
nej.”.

Art. 143. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35,
poz. 305) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 3:
a) w pkt 1 lit. a i b otrzymujà brzmie-

nie:
„a) przychody podlegajàce opo-

datkowaniu na zasadach ogól-
nych na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od
osób fizycznych, pomniejszo-
ne o koszty uzyskania przycho-
du, nale˝ny podatek dochodo-
wy od osób fizycznych, sk∏adki
na ubezpieczenia spo∏eczne
niezaliczone do kosztów uzy-
skania przychodu oraz sk∏adki
na ubezpieczenie zdrowotne, 
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b) deklarowany w oÊwiadczeniu
dochód z dzia∏alnoÊci podlega-
jàcej opodatkowaniu na podsta-
wie przepisów o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiàga-
nych przez osoby fizyczne, po-
mniejszony o nale˝ny zrycza∏to-
wany podatek dochodowy
i sk∏adki na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne,”,

b) w pkt 7 po wyrazach „placówk´
opiekuƒczo-wychowawczà” doda-
je si´ wyrazy „, m∏odzie˝owy oÊro-
dek wychowawczy”;

2) w art. 5:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy dochód ro-
dziny lub dochód osoby uczà-
cej si´ przekracza kwot´
uprawniajàcà danà rodzin´ lub
osob´ uczàcà si´ do zasi∏ku ro-
dzinnego, o kwot´ ni˝szà lub
równà kwocie odpowiadajà-
cej najni˝szemu zasi∏kowi
rodzinnemu przys∏ugujàcemu
w okresie, na który jest ustala-
ny, zasi∏ek rodzinny przys∏ugu-
je, je˝eli przys∏ugiwa∏ w po-
przednim okresie zasi∏kowym.
W przypadku przekroczenia
dochodu w kolejnym roku ka-
lendarzowym zasi∏ek rodzinny
nie przys∏uguje.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku gdy z dochodu

rodziny ponoszona jest op∏ata
za pobyt w instytucji zapew-
niajàcej ca∏odobowe utrzyma-
nie cz∏onka rodziny, od docho-
du rodziny odejmuje si´ t´
op∏at´. Ustalajàc dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osob´ nie
uwzgl´dnia si´ cz∏onka rodziny
przebywajàcego w tej instytu-
cji.”,

c) uchyla si´ ust. 6;

3) w art. 10 w ust. 5 uchyla si´ pkt 1;

4) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku samotnego wycho-

wywania dziecka legitymujàce-
go si´ orzeczeniem o niepe∏no-
sprawnoÊci lub znacznym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci doda-
tek przys∏uguje w wysokoÊci
250,00 z∏ na dziecko.”;

5) w art. 16 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmie-
nie:
„4. Zasi∏ek piel´gnacyjny przys∏ugu-

je w wysokoÊci 144,00 z∏ mie-
si´cznie.

5. Zasi∏ek piel´gnacyjny nie przy-
s∏uguje osobie przebywajàcej
w rodzinie zast´pczej lub w insty-

tucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie, je˝eli pobyt osoby
i udzielane przez t´ instytucj´
Êwiadczenia cz´Êciowo lub w ca-
∏oÊci finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa albo z Narodowego
Funduszu Zdrowia.”;

6) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Âwiadczenie piel´gnacyjne z tytu-

∏u rezygnacji z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej w zwiàzku
z koniecznoÊcià opieki nad dziec-
kiem przys∏uguje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu
dziecka, je˝eli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawo-
wania opieki nad dzieckiem legi-
tymujàcym si´ orzeczeniem o nie-
pe∏nosprawnoÊci ∏àcznie ze wska-
zaniami, o których mowa w art. 6b
ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.g)), albo o znacznym
stopniu niepe∏nosprawnoÊci.”;

7) w art. 20: 

a)h) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ w∏aÊciwy mo˝e upo-

wa˝niç, w formie pisemnej,
swojego zast´pc´, pracownika
urz´du albo kierownika oÊrod-
ka pomocy lub innà osob´ na
wniosek kierownika oÊrodka
pomocy spo∏ecznej do prowa-
dzenia post´powania w spra-
wach, o których mowa
w ust. 2, a tak˝e do wydawania
w tych sprawach decyzji.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku upowa˝nienia

kierownika oÊrodka pomocy
spo∏ecznej, w oÊrodku tym
tworzy si´ komórk´ organiza-
cyjnà do realizacji Êwiadczeƒ
rodzinnych. Realizacja Êwiad-
czeƒ rodzinnych nie mo˝e po-
wodowaç nieprawid∏owoÊci

———————
g) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262.

h) W brzmieniu ustalonym przez art. 138 pkt 5 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 maja 2004 r. 
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w wykonywaniu zadaƒ pomocy
spo∏ecznej, a tak˝e nie mo˝e
naruszaç norm zatrudnienia
pracowników socjalnych okreÊ-
lonych w przepisach o pomocy
spo∏ecznej.”;

8) w art. 24 dodaje si´ ust. 5 w brzmie-
niu:

„5. Zasi∏ek rodzinny oraz dodatki do
zasi∏ku rodzinnego przys∏ugujà za
wrzesieƒ, je˝eli dziecko legitymu-
jàce si´ orzeczeniem o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci po zakoƒ-
czeniu szko∏y zosta∏o przyj´te
w tym samym roku kalendarzo-
wym do szko∏y wy˝szej.”;

9) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Âwiadczenia rodzinne i koszty ich
obs∏ugi, sk∏adki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpie-
czenia spo∏ecznego oraz sk∏adki
na ubezpieczenie zdrowotne sà
finansowane w formie dotacji ce-
lowej z bud˝etu paƒstwa.”;

10) po art. 48 dodaje si´ art. 48a
w brzmieniu:

„Art. 48a. W okresie od dnia 1 maja
2004 r. do dnia 31 grudnia
2004 r. koszty obs∏ugi,
o których mowa w art. 33
ust. 2, stanowià 2 % wy-
datków na Êwiadczenia ro-
dzinne.”;

11) po art. 48a dodaje si´ art. 48b
w brzmieniu:

„Art. 48b. Âwiadczenia rodzinne przy-
s∏ugujàce za maj 2004 r.
wyp∏aca si´ nie póêniej
ni˝ do dnia 15 czerwca
2004 r.”;

12) w art. 51 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych do
dokonania, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, przeniesienia mi´dzy
cz´Êciami, dzia∏ami, rozdzia∏ami i pa-
ragrafami zawartych w ustawie
bud˝etowej na rok 2004 planowanych
wydatków przeznaczonych na finan-
sowanie wraz z kosztami obs∏ugi:”;

13) w art. 57 skreÊla si´ wyrazy „w stop-
niu umiarkowanym”;

14) w art. 59:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Osoba samotnie wychowujà-
ca dziecko otrzymujàca do
dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy zasi∏ek wychowawczy,

uprawniona do 36-miesi´cz-
nego okresu pobierania tego
zasi∏ku, nabywa prawo do do-
datku, o którym mowa
w art. 10, na dziecko, na które
korzysta∏a z urlopu wycho-
wawczego do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przez okres
36 miesi´cy, je˝eli spe∏nia
warunki okreÊlone w dotych-
czasowych przepisach. Prze-
pis ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4
w brzmieniu:

„4. Osoba otrzymujàca, przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zasi∏ek wychowawczy przyzna-
ny na podstawie orzeczenia le-
karskiego o stanie zdrowia
dziecka, nabywa prawo do do-
datku do zasi∏ku rodzinnego,
o którym mowa w art. 10, do
dnia 31 grudnia 2004 r., je˝eli
spe∏nia warunki okreÊlone
w ustawie.”;

15) po art. 59 dodaje si´ art. 59a
w brzmieniu:

„Art. 59a. Osoba otrzymujàca, do
dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, gwarantowany zasi∏ek
okresowy na podstawie
przepisów o pomocy spo-
∏ecznej nabywa prawo do
dodatku do zasi∏ku rodzin-
nego, o którym mowa
w art. 11. Do trzyletniego
okresu, o którym mowa
w art. 11 ust. 1, wlicza si´
okresy, za które zosta∏
wyp∏acony gwarantowany
zasi∏ek okresowy.”.”;

2) art. 152 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001), który stanowi:

„Art. 152. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po mie-
siàcu og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 138 pkt 5—7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 maja 2004 r.;

2) art. 12 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.;

3) art. 101 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

3) art. 80 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmia-
nie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), który
stanowi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r., z wyjàtkiem art. 26 pkt 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;
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4) art. 63 i 64 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych za-
dania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r.
Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), które stanowià:

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmie-
nionych niniejszà ustawà zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie no-
wych upowa˝nieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ przez
18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem:
1) art. 17 oraz 54, które wchodzà w ˝ycie

z dniem og∏oszenia;
2) art. 36 i 37, które wchodzà w ˝ycie po

up∏ywie 7 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia;

3) art. 40, który wchodzi w ˝ycie po up∏y-
wie 27 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 lipca 2006 r.”;

5) art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 94, poz. 788), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2005 r., z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 1—3, 8, 12, 15—17, 39, 42, 45

lit. a, 48 lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2,
3, 5, 7—12, 17—20 i 28—30, art. 13
oraz art. 14 i 15 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców posiadajàcych zgod´
na pobyt tolerowany w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, art. 17 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze i pkt 4 w zakresie dotyczà-
cym cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, którym
po up∏ywie roku od dnia z∏o˝enia
wniosku o nadanie statusu uchodêcy
nie zosta∏a wydana decyzja w pierw-
szej instancji i przyczyna przed∏u˝enia
post´powania nie le˝y po stronie
cudzoziemca, art. 17 pkt 1 lit. a tiret dru-
gie i lit. b oraz pkt 2 w zakresie dotyczà-
cym cudzoziemców posiadajàcych
zgod´ na pobyt tolerowany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub korzystajàcych
z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej
Polskiej, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia;

2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczàcym
cudzoziemców posiadajàcych zezwole-
nie na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego Wspólnot Europejskich lub ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w zwiàzku z oko-
licznoÊcià, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

6) art. 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 164, poz. 1366), który stanowi:

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
trzeciego miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 6 lit. b, pkt 7, 32, 35, 39 lit. b,
pkt 64 i 67 lit. c, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) art. 1 pkt 13 lit. a, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 30 czerwca 2006 r.;

3) art. 2 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia i ma zastosowanie
do dochodów uzyskanych od dnia
1 stycznia 2005 r.;

4) art. 11 pkt 1—3 i 5—9, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2005 r.;

5) art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

7) art. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej oraz ustawy — Karta
Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487), które sta-
nowià:

„Art. 3. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 1,
placówki zapewniajàce ca∏odobowà opie-
k´ osobom niepe∏nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podesz∏ym wie-
ku, które w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlo-
nych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 usta-
wy, o której mowa w art. 1, sà obowiàzane
dostosowaç do tych wymagaƒ placówki
do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 5 oraz art. 3, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z mocà od
dnia 1 maja 2005 r.;

2) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

8) art. 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
dzia∏aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 6 ust. 4 i 5, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

9) art. 105 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏on-
ków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), który sta-
nowi:

„Art. 105. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 94 pkt 2 i 3 oraz art. 96, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
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10) art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 249,
poz. 1831), które stanowià:

„Art. 2. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o której mowa w art. 1,
placówki zapewniajàce ca∏odobowà opie-
k´ osobom niepe∏nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podesz∏ym wie-
ku, które nie spe∏niajà standardów okreÊ-
lonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3
ustawy, o której mowa w art. 1, sà obo-
wiàzane dostosowaç do tych wymagaƒ
placówki do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2006 r.”;

11) art. 27 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finanso-
wym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kaƒ chronionych, noclegowni i domów dla bez-
domnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844), który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

12) art. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 36,
poz. 226), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o dodatku pieni´˝nym dla niektórych eme-
rytów, rencistów i osób pobierajàcych Êwiadcze-
nie przedemerytalne albo zasi∏ek przedemerytalny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 35,
poz. 219), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

14) art. 2—7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 48,
poz. 320), które stanowià:

„Art. 2. Rodziny zast´pcze prowadzàce równoczeÊ-
nie placówk´ rodzinnà lub ∏àczàce pe∏nie-
nie ró˝nych funkcji rodziny zast´pczej,
istniejàce przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, funkcjonujà na dotychcza-
sowych zasadach do dnia opuszczenia ro-
dziny zast´pczej lub placówki rodzinnej
przez umieszczone w niej dzieci.

Art. 3. Zezwolenia i zezwolenia warunkowe na
prowadzenie ca∏odobowych placówek
opiekuƒczo-wychowawczych dzia∏ajàcych
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wydaje si´
do dnia 31 grudnia 2007 r.

Art. 4. Pomoc, o której mowa w art. 88 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, przys∏ugu-
je wychowankom specjalnych oÊrodków
szkolno-wychowawczych dla dzieci i m∏o-
dzie˝y niedostosowanych spo∏ecznie, je-
˝eli do dnia 31 sierpnia 2006 r. przebywali
w tym oÊrodku co najmniej rok i osiàgnà
pe∏noletnoÊç w innej placówce zapewnia-
jàcej ca∏odobowo opiek´ lub wychowa-
nie.

Art. 5. 1. Osoby, które przed dniem 1 stycznia
2007 r. otrzyma∏y dyplom wy˝szej szko∏y
zawodowej o specjalnoÊci praca socjal-
na, mogà wykonywaç zawód pracownika
socjalnego.

2. Osoby, które do dnia 1 stycznia 2008 r.
otrzyma∏y dyplom uzyskania tytu∏u za-
wodowego w zawodzie pracownik socjal-
ny, mogà wykonywaç zawód pracownika
socjalnego.

3. Osoby, które przed dniem 1 stycznia
2008 r. ukoƒczy∏y lub kontynuowa∏y stu-
dia wy˝sze o specjalnoÊci praca socjalna
na jednym z kierunków: pedagogika, po-
litologia, polityka spo∏eczna, psycho-
logia, socjologia lub nauki o rodzinie, po
uzyskaniu dyplomu ukoƒczenia tych stu-
diów mogà wykonywaç zawód pracowni-
ka socjalnego.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 81
ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏o-
szenia.”;

15) art. 23 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 21 ust. 2 i art. 22 ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70,
poz. 416), które stanowià:

Art. 21. „2. Przepis wykonawczy wydany na pod-
stawie art. 95 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 9 zachowuje moc do czasu wy-
dania nowego przepisu wykonawcze-
go na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy
zmienianej w art. 9, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u-
˝ej ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy.”

„Art. 22. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 35 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 2008 r. o zmia-
nie ustaw w celu ujednolicenia terminologii in-
formatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), który
stanowi:

„Art. 35. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz
art. 28, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
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18) art. 25 ustawy z dnia 24 paêdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), któ-
ry stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.”;

19) art. 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431),
który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

20) art. 61 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458), który stanowi:

„Art. 61. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r., z tym ˝e art. 45 pkt 3, art. 49
pkt 3 oraz art. 50 pkt 3 majà zastosowa-
nie do kadencji nast´pujàcych po kaden-
cji, w czasie której trwania ustawa wesz∏a
w ˝ycie.”;

21) art. 29 pkt 4 i art. 40 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33),
które stanowià:

Art. 29. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie:

„4) art. 108 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 15

— zachowujà moc do czasu wydania no-
wych przepisów wykonawczych na pod-
stawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.”

„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 39, który wchodzi w ˝ycie z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, z mocà od
dnia 1 stycznia 2009 r.;

2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2009 r.;

3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2010 r.”;

22) art. 27, 28, 38 ust. 3 i art. 39 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
ze zmianami w organizacji i podziale zadaƒ ad-
ministracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), które stanowià:

„Art. 27. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed wojewodà od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy toczà si´ przed orga-
nem, który przejà∏ jego zadania i kompe-
tencje.

Art. 28. 1. Nale˝noÊci zwiàzane z zadaniami
i kompetencjami przekazywanymi jed-
nostkom samorzàdu terytorialnego
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy ich nale˝noÊciami.

2. Zobowiàzania Skarbu Paƒstwa zwià-
zane z przekazywanymi zadaniami
i kompetencjami pozostajà zobowiàza-
niami Skarbu Paƒstwa.

3. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów
i porozumieƒ zwiàzanych z przekazy-
wanymi zadaniami i kompetencjami,
zawartych przez organy wykonujàce
zadania przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, stajà si´ od tego
dnia prawami i obowiàzkami jednostki
samorzàdu terytorialnego.”

Art. 38. „3. W odniesieniu do zadaƒ, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 usta-
wy zmienianej w art. 20 w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie stosuje
si´ art. 115 ust. 1 tej ustawy.”

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
45 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2,
art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzà
w ˝ycie z dniem og∏oszenia, oraz art. 5,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.”;

23) art. 2 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 69,
poz. 590), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

26) art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), który stanowi:

„Art. 123. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r., z wyjàtkiem:

1) art. 13 pkt 3—5, art. 95, art. 101 ust. 3
i art. 120, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia;

2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25,
art. 43, art. 49 i art. 50, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2010 r.;

3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8,
art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2
lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21,
art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39
pkt 2—6, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1
i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. c—e oraz
pkt 2—5, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59
pkt 1—3, art. 60, art. 63, art. 65
pkt 3—5, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2,
art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80
pkt 3 oraz art. 81, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

4) art. 17 pkt 6, art. 33, art. 39 pkt 1
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2012 r.;

5) art. 16, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2013 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Rozdzia∏ 1

Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zadania w zakresie pomocy spo∏ecznej;

2) rodzaje Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej oraz zasa-
dy i tryb ich udzielania;

3) organizacj´ pomocy spo∏ecznej; 

4) zasady i tryb post´powania kontrolnego w zakre-
sie pomocy spo∏ecznej.

Art. 2. 1. Pomoc spo∏eczna jest instytucjà polityki
spo∏ecznej paƒstwa, majàcà na celu umo˝liwienie oso-
bom i rodzinom przezwyci´˝anie trudnych sytuacji ˝y-
ciowych, których nie sà one w stanie pokonaç, wyko-
rzystujàc w∏asne uprawnienia, zasoby i mo˝liwoÊci. 

2. Pomoc spo∏ecznà organizujà organy admini-
stracji rzàdowej i samorzàdowej, wspó∏pracujàc
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organiza-
cjami spo∏ecznymi i pozarzàdowymi, KoÊcio∏em Kato-
lickim, innymi koÊcio∏ami, zwiàzkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

Art. 3. 1. Pomoc spo∏eczna wspiera osoby i rodzi-
ny w wysi∏kach zmierzajàcych do zaspokojenia nie-
zb´dnych potrzeb i umo˝liwia im ˝ycie w warunkach
odpowiadajàcych godnoÊci cz∏owieka. 

2. Zadaniem pomocy spo∏ecznej jest zapobieganie
sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez po-
dejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ˝yciowego usa-
modzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze Êro-
dowiskiem. 

3. Rodzaj, forma i rozmiar Êwiadczenia powinny
byç odpowiednie do okolicznoÊci uzasadniajàcych
udzielenie pomocy. 

4. Potrzeby osób i rodzin korzystajàcych z pomocy
powinny zostaç uwzgl´dnione, je˝eli odpowiadajà
celom i mieszczà si´ w mo˝liwoÊciach pomocy spo-
∏ecznej. 

Art. 4. Osoby i rodziny korzystajàce z pomocy spo-
∏ecznej sà obowiàzane do wspó∏dzia∏ania w rozwiàzy-
waniu ich trudnej sytuacji ˝yciowej. 

Art. 5. Prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej,
je˝eli umowy mi´dzynarodowe nie stanowià inaczej,
przys∏uguje:

1) osobom posiadajàcym obywatelstwo polskie ma-
jàcym miejsce zamieszkania i przebywajàcym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcom majàcym miejsce zamieszkania
i przebywajàcym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´, ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go Wspólnot Europejskich, zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielonego
w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z póên. zm.1)), lub w zwiàzku z uzy-
skaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodêcy lub ochrony uzupe∏niajàcej,

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany —
w formie schronienia, posi∏ku, niezb´dnego
ubrania oraz zasi∏ku celowego;

3) majàcym miejsce zamieszkania i przebywajàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywate-
lom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Kon-
federacji Szwajcarskiej oraz cz∏onkom ich rodzin
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043,
z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1367), posiadajàcym prawo pobytu lub pra-
wo sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 5a.2) Prawo do Êwiadczeƒ w formie interwen-
cji kryzysowej, schronienia, posi∏ku, niezb´dnego
ubrania oraz zasi∏ku celowego przys∏uguje cudzo-
ziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz
art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach.

Art. 6. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy — ca∏kowità nie-
zdolnoÊç do pracy w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwa-
lidów lub legitymowanie si´ znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci w rozu-

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 paêdziernika 2009 r. (poz. 1362)

USTAWA

z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spo∏ecznej

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95,
poz. 790.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia
24 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych;

2) dochód dziecka — dochód, do którego zalicza si´
kwot´ otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla
sierot zupe∏nych, zasi∏ek piel´gnacyjny, dodatek
piel´gnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwot´
odpowiadajàcà dochodom uzyskiwanym z majàt-
ku dziecka;

3) dochód na osob´ w rodzinie — dochód rodziny
podzielony przez liczb´ osób w rodzinie;

4) dochód rodziny — sum´ miesi´cznych dochodów
osób w rodzinie;

5) jednostka organizacyjna pomocy spo∏ecznej — re-
gionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej, powiatowe
centrum pomocy rodzinie, oÊrodek pomocy spo-
∏ecznej, dom pomocy spo∏ecznej, placówk´ spe-
cjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà, oÊrodek
adopcyjno-opiekuƒczy, oÊrodek wsparcia i oÊro-
dek interwencji kryzysowej;

6) kontrakt socjalny — pisemnà umow´ zawartà
z osobà ubiegajàcà si´ o pomoc, okreÊlajàcà
uprawnienia i zobowiàzania stron umowy, w ra-
mach wspólnie podejmowanych dzia∏aƒ zmierza-
jàcych do przezwyci´˝enia trudnej sytuacji ˝ycio-
wej osoby lub rodziny;

7) niezdolnoÊç do pracy z tytu∏u wieku — ukoƒczone
60 lat przez kobiet´ i 65 lat przez m´˝czyzn´;

8) osoba bezdomna — osob´ niezamieszkujàcà w lo-
kalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym za-
sobie gminy i niezameldowanà na pobyt sta∏y,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludnoÊci
i dowodach osobistych, a tak˝e osob´ niezamiesz-
kujàcà w lokalu mieszkalnym i zameldowanà na
pobyt sta∏y w lokalu, w którym nie ma mo˝liwoÊci
zamieszkania;

9) osoba samotna — osob´ samotnie gospodarujà-
cà, niepozostajàcà w zwiàzku ma∏˝eƒskim i niepo-
siadajàcà wst´pnych ani zst´pnych;

10) osoba samotnie gospodarujàca — osob´ prowa-
dzàcà jednoosobowe gospodarstwo domowe;

11) osoba zatrudniona — osob´ pozostajàcà w zatrud-
nieniu w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu3) lub prowadzàcà
dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozumieniu przepisów
dotyczàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej;

11a) pierwsza forma opieki zast´pczej nad dzieckiem
— ca∏odobowà placówk´ opiekuƒczo-wychowaw-
czà lub rodzin´ zast´pczà, w której dziecko zosta∏o
umieszczone po raz pierwszy;

12) praca socjalna — dzia∏alnoÊç zawodowà majàcà
na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnia-
niu lub odzyskiwaniu zdolnoÊci do funkcjonowa-
nia w spo∏eczeƒstwie poprzez pe∏nienie odpo-
wiednich ról spo∏ecznych oraz tworzenie warun-
ków sprzyjajàcych temu celowi; 

13) renta — rent´ z polskiego lub zagranicznego sys-
temu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rent´ strukturalnà
lub rent´ socjalnà;

14) rodzina — osoby spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostajàce w faktycznym zwiàzku, wspól-
nie zamieszkujàce i gospodarujàce;

15) Êredni miesi´czny koszt utrzymania w domu po-
mocy spo∏ecznej lub ca∏odobowej placówce opie-
kuƒczo-wychowawczej — kwot´ rocznych kosz-
tów dzia∏alnoÊci domu lub ca∏odobowej placówki
opiekuƒczo-wychowawczej wynikajàcà z utrzyma-
nia mieszkaƒców lub dzieci, z roku poprzedniego,
bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bie˝àcych
na remonty i zakupy zwiàzane z realizacjà progra-
mu naprawczego, powi´kszonà o prognozowany
Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em, przyj´ty w ustawie bud˝e-
towej na dany rok kalendarzowy, podzielonà przez
liczb´ miejsc, ustalonà jako sum´ rzeczywistej
liczby mieszkaƒców w poszczególnych miesiàcach
roku poprzedniego, w domu lub placówce;

16) Êwiadczenie nienale˝nie pobrane — Êwiadczenie
pieni´˝ne uzyskane na podstawie przedstawio-
nych nieprawdziwych informacji lub niepoinfor-
mowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobi-
stej.

Art. 7. Pomocy spo∏ecznej udziela si´ osobom i ro-
dzinom w szczególnoÊci z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomnoÊci;

4) bezrobocia;

5) niepe∏nosprawnoÊci;

6) d∏ugotrwa∏ej lub ci´˝kiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludêmi;

8) potrzeby ochrony macierzyƒstwa lub wielodziet-
noÊci;

9) bezradnoÊci w sprawach opiekuƒczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zw∏aszcza w rodzinach niepe∏nych lub wielodziet-
nych;

10) braku umiej´tnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia
m∏odzie˝y opuszczajàcej ca∏odobowe placówki
opiekuƒczo-wychowawcze;

11) trudnoÊci w integracji cudzoziemców, którzy uzy-
skali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy
lub ochron´ uzupe∏niajàcà;

12) trudnoÊci w przystosowaniu do ˝ycia po zwolnie-
niu z zak∏adu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) kl´ski ˝ywio∏owej lub ekologicznej.

———————
3) Obecnie: przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2004 r., stosownie do art. 145 tej ustawy.



Dziennik Ustaw Nr 175 — 13439 — Poz. 1362

Art. 8. 1. Prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z po-
mocy spo∏ecznej, z zastrze˝eniem art. 40, 41, 53a, 78
i 91, przys∏uguje:4)

1) osobie samotnie gospodarujàcej, której dochód
nie przekracza kwoty 4615) z∏, zwanej dalej „kryte-
rium dochodowym osoby samotnie gospodarujà-
cej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osob´ nie
przekracza kwoty 3165) z∏, zwanej dalej „kryterium
dochodowym na osob´ w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot
kryterium dochodowego na osob´ w rodzinie,
zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

— przy jednoczesnym wystàpieniu co najmniej jed-
nego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2—15
lub innych okolicznoÊci uzasadniajàcych udzielenie
pomocy spo∏ecznej.

2. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e podwy˝-
szyç kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, upraw-
niajàce do zasi∏ków okresowego i celowego. 

3. Za dochód uwa˝a si´ sum´ miesi´cznych przy-
chodów z miesiàca poprzedzajàcego z∏o˝enie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiàca, w którym
wniosek zosta∏ z∏o˝ony, bez wzgl´du na tytu∏ i êród∏o
ich uzyskania, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, po-
mniejszonà o:

1) miesi´czne obcià˝enie podatkiem dochodowym
od osób fizycznych; 

2) sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne okreÊlone
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia6) oraz ubezpie-
czenia spo∏eczne okreÊlone w odr´bnych przepi-
sach;

3) kwot´ alimentów Êwiadczonych na rzecz innych
osób. 

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wli-
cza si´ jednorazowego pieni´˝nego Êwiadczenia so-
cjalnego, wartoÊci Êwiadczeƒ w naturze, Êwiadczenia
przys∏ugujàcego osobie bezrobotnej na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy z tytu∏u wykonywania prac spo∏ecznie u˝y-
tecznych oraz zapomogi pieni´˝nej, o której mowa
w przepisach o zapomodze pieni´˝nej dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierajàcych Êwiadcze-
nie przedemerytalne albo zasi∏ek przedemerytalny
w 2007 r.

5. W stosunku do osób prowadzàcych pozarolni-
czà dzia∏alnoÊç gospodarczà: 

1) opodatkowanà podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach okreÊlonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób fizycznych — za
dochód przyjmuje si´ przychód z tej dzia∏alnoÊci
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, ob-
cià˝enie podatkiem nale˝nym i sk∏adkami na ubez-
pieczenie zdrowotne okreÊlonymi w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia6), zwiàzane z prowadzeniem tej
dzia∏alnoÊci oraz odliczonymi od dochodu sk∏ad-
kami na ubezpieczenia spo∏eczne niezaliczonymi
do kosztów uzyskania przychodów, okreÊlonymi
w odr´bnych przepisach, z tym ˝e:

a) ró˝nic´ przychodów i kosztów ich uzyskania
ustala si´ za miesiàc poprzedzajàcy miesiàc z∏o-
˝enia wniosku w oparciu o wielkoÊci wykazane
w deklaracjach podatkowych za okresy od po-
czàtku roku do koƒca miesiàca poprzedzajàce-
go miesiàc z∏o˝enia wniosku oraz od poczàtku
roku do koƒca miesiàca poprzedzajàcego ten
miesiàc; wysokoÊç miesi´cznego obcià˝enia
podatkiem, sk∏adkami na ubezpieczenie zdro-
wotne oraz sk∏adkami na ubezpieczenia spo-
∏eczne przyjmuje si´ z miesiàca poprzedzajàce-
go miesiàc z∏o˝enia wniosku,

b) je˝eli podatnik wp∏aca zaliczki na podatek do-
chodowy w formie uproszczonej, a tak˝e je˝eli
nie z∏o˝y∏ deklaracji, jego dochód ustala si´,
dzielàc kwot´ dochodu z dzia∏alnoÊci gospodar-
czej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczb´
miesi´cy, w których podatnik prowadzi∏ dzia∏al-
noÊç, a je˝eli nie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci, do-
chód ustala si´ w oparciu o oÊwiadczenie tej
osoby;

2)7) opodatkowanà na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o zrycza∏towanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiàganych przez oso-
by fizyczne — za dochód przyjmuje si´ kwot´ za-
deklarowanà w oÊwiadczeniu tej osoby.

6. W sytuacji gdy podatnik ∏àczy przychody z dzia-
∏alnoÊci gospodarczej z innymi przychodami lub rozli-
cza si´ wspólnie z ma∏˝onkiem, przez podatek nale˝-
ny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie si´ poda-
tek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje do-
chód podatnika z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej wynikajàcy z deklaracji podatkowych do sumy
wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. WysokoÊç dochodu z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci
opodatkowanej na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustala si´ na podstawie zaÊwiadczenia wydanego
przez naczelnika w∏aÊciwego urz´du skarbowego za
okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierajàcego
informacj´ o wysokoÊci:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

———————
4) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Ko-
deks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 220, poz. 1431), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
13 czerwca 2009 r.

5) Kwota jest ustalana zgodnie z art. 9 ustawy.
6) Obecnie: przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 r., sto-
sownie do art. 229 pkt 2 lit. a tej ustawy.

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 5 mar-

ca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
Nr 69, poz. 590), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 22 maja
2009 r.
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3) ró˝nicy pomi´dzy przychodem a kosztami jego
uzyskania;

4) dochodów z innych ni˝ dzia∏alnoÊç gospodarcza
êróde∏ — w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne;

6) nale˝nych zaliczek na podatek dochodowy lub na-
le˝nego podatku;

7) odliczonych od podatku sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne zwiàzanych z prowadzeniem pozarolni-
czej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

8. WysokoÊç dochodu z pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci
na zasadach okreÊlonych w przepisach o zrycza∏towa-
nym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiàganych przez osoby fizyczne ustala si´ na
podstawie zaÊwiadczenia wydanego przez naczelnika
w∏aÊciwego urz´du skarbowego zawierajàcego infor-
macj´ o formie opodatkowania oraz na podstawie do-
wodu op∏acenia sk∏adek w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

9. Przyjmuje si´, ˝e z 1 ha przeliczeniowego uzy-
skuje si´ dochód miesi´czny w wysokoÊci 1945) z∏. 

10. Dochody z pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych êróde∏
sumuje si´. 

11. W przypadku uzyskania w ciàgu 12 miesi´cy
poprzedzajàcych miesiàc z∏o˝enia wniosku lub
w okresie pobierania Êwiadczenia z pomocy spo∏ecz-
nej dochodu jednorazowego przekraczajàcego pi´cio-
krotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospo-
darujàcej, w przypadku osoby samotnie gospoda-
rujàcej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku
osoby w rodzinie

— kwot´ tego dochodu rozlicza si´ w równych cz´-
Êciach na 12 kolejnych miesi´cy, poczynajàc od mie-
siàca, w którym dochód zosta∏ wyp∏acony.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu
nale˝nego za dany okres, kwot´ tego dochodu
uwzgl´dnia si´ w dochodzie osoby lub rodziny przez
okres, za który uzyskano ten dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie
obcej, wysokoÊç tego dochodu ustala si´ wed∏ug
Êredniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia
wydania decyzji administracyjnej w sprawie Êwiad-
czenia z pomocy spo∏ecznej.

Art. 9. 1. Kryteria dochodowe podlegajà weryfika-
cji co 3 lata, z uwzgl´dnieniem wyniku badaƒ progu
interwencji socjalnej. Badania progu interwencji so-
cjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres po-
trzeb niezb´dnych do egzystencji, minimalny zakres
wydatków, okres oraz êród∏o danych, z jakiego przyj-
muje si´ wysokoÊç cen towarów i us∏ug, uwzgl´dnia-
jàc poziom wydatków gospodarstw domowych
z I kwintyla rozk∏adu dochodów, których wydatki nale-
˝y uwzgl´dniç w badaniu progu interwencji socjalnej.

3. W roku, w którym przeprowadza si´ weryfika-
cj´, Rada Ministrów do dnia 15 maja przedstawia Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych:

1) propozycj´ kwot kryteriów dochodowych;

2) informacj´ o realizacji Êwiadczeƒ pieni´˝nych
z pomocy spo∏ecznej za okres od poprzedniej we-
ryfikacji, obejmujàcà liczb´ Êwiadczeniobiorców,
liczb´ Êwiadczeƒ i ogólnà kwot´ wydatków na
Êwiadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-Gos-
podarczych uzgadnia kryteria dochodowe w terminie
do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

5. Kwota stanowiàca podstaw´ ustalenia wysoko-
Êci pomocy pieni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zast´p-
czej oraz pomocy pieni´˝nej na usamodzielnienie, na
kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymal-
nego Êwiadczenia pieni´˝nego na utrzymanie i pokry-
cie wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodêcy lub ochron´ uzupe∏niajàcà,
a tak˝e maksymalna kwota zasi∏ku sta∏ego ulegajà
zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodo-
wych o 50 % sumy kwot, o które wzros∏y kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarujàcej i kryte-
rium dochodowe na osob´ w rodzinie. 

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega
zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodo-
wych o 25 % sumy kwot, o które wzros∏y kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarujàcej i kryte-
rium dochodowe na osob´ w rodzinie. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego og∏asza, w drodze obwieszczenia, w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwo-
ty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15 lipca w ro-
ku, w którym przeprowadza si´ weryfikacj´. 

8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do
Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych nie uzgodni w prze-
widzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada
Ministrów ustala, nie ni˝sze ni˝ w przedstawionej pro-
pozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których
mowa w ust. 5 i 6, w drodze rozporzàdzenia, w termi-
nie do dnia 15 lipca danego roku.

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwo-
ty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiàzujà od dnia
1 paêdziernika roku, w którym jest przeprowadzana
weryfikacja.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego przedk∏ada corocznie do dnia 15 kwiet-
nia Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospo-
darczych informacj´ o wysokoÊci minimum egzysten-
cji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych. JeÊli w danym roku kalendarzowym kwota kry-
terium dochodowego osoby samotnie gospodarujà-
cej i kwota kryterium dochodowego na osob´ w rodzi-
nie b´dzie równa lub ni˝sza ni˝ minimum egzystencji,
Trójstronna Komisja do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych mo˝e wystàpiç do Rady Ministrów z wnioskiem
o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W ta-
kim przypadku ust. 1—8 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 10. 1. Przy ustalaniu prawa do zasi∏ków sta∏e-
go i okresowego w sk∏adzie rodziny nie uwzgl´dnia
si´ dzieci wychowywanych w rodzinie zast´pczej oraz
pe∏noletnich wychowanków rodziny zast´pczej, a do
dochodu rodziny nie wlicza si´ ich dochodów i pomo-
cy pieni´˝nej, o której mowa w art. 78 ust. 1, 5 i 7 oraz
art. 88 ust. 1.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieni´˝nej na
usamodzielnienie oraz pomocy pieni´˝nej na konty-
nuowanie nauki do dochodu rodziny lub pe∏noletnie-
go wychowanka rodziny zast´pczej nie wlicza si´ po-
mocy pieni´˝nej, o której mowa w art. 78 ust. 1,
5 i 7 oraz w art. 88 ust. 1.

3. Przy ustalaniu odp∏atnoÊci rodziców za pobyt
dziecka w rodzinie zast´pczej lub ca∏odobowej pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej w sk∏adzie rodziny
uwzgl´dnia si´ to dziecko, a tak˝e dzieci przebywajà-
ce w domu pomocy spo∏ecznej, rodzinie zast´pczej
i ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wychowawczej,
je˝eli rodzice ponoszà odp∏atnoÊç za ich pobyt.

4. Przy ustalaniu wysokoÊci odp∏atnoÊci za pobyt
osoby w domu pomocy spo∏ecznej, w sk∏adzie rodzi-
ny uwzgl´dnia si´ innych cz∏onków rodziny przeby-
wajàcych w instytucjonalnych placówkach opieki, je-
˝eli rodzina ponosi odp∏atnoÊç za ich pobyt.

Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pra-
cownika socjalnego marnotrawienia przyznanych
Êwiadczeƒ, ich celowego niszczenia lub korzystania
w sposób niezgodny z przeznaczeniem bàdê marno-
trawienia w∏asnych zasobów finansowych mo˝e na-
stàpiç ograniczenie Êwiadczeƒ, odmowa ich przyzna-
nia albo przyznanie pomocy w formie Êwiadczenia
niepieni´˝nego. 

2. Brak wspó∏dzia∏ania osoby lub rodziny z pra-
cownikiem socjalnym w rozwiàzywaniu trudnej sytu-
acji ˝yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego,
niedotrzymywanie jego postanowieƒ, nieuzasadnio-
na odmowa podj´cia zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej przez osob´ bezrobotnà lub wykonywania prac
spo∏ecznie u˝ytecznych, o których mowa w przepi-
sach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, lub nieuzasadniona odmowa podj´cia leczenia od-
wykowego w zak∏adzie lecznictwa odwykowego przez
osob´ uzale˝nionà mogà stanowiç podstaw´ do od-
mowy przyznania Êwiadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu Êwiadczenia lub wstrzymania Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej.

3. W przypadku odmowy przyznania albo ograni-
czenia wysokoÊci lub rozmiaru Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej nale˝y uwzgl´dniç sytuacj´ osób b´dàcych
na utrzymaniu osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie
lub korzystajàcej ze Êwiadczeƒ.

Art. 12. W przypadku stwierdzonych przez pra-
cownika socjalnego dysproporcji mi´dzy udokumen-
towanà wysokoÊcià dochodu a sytuacjà majàtkowà
osoby lub rodziny, wskazujàcà, ˝e osoba ta lub rodzi-
na jest w stanie przezwyci´˝yç trudnà sytuacj´ ˝ycio-
wà, wykorzystujàc w∏asne zasoby majàtkowe,
w szczególnoÊci w przypadku posiadania znacznych
zasobów finansowych, wartoÊciowych przedmiotów
majàtkowych lub nieruchomoÊci, mo˝na odmówiç
przyznania Êwiadczenia.

Art. 13. 1. Osobie odbywajàcej kar´ pozbawienia
wolnoÊci nie przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ z po-
mocy spo∏ecznej.

2. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza si´
prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. Za okres
tymczasowego aresztowania nie udziela si´ Êwiad-
czeƒ. 

Art. 14. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.8)), je˝eli ustawa nie stanowi inaczej. 

Rozdzia∏ 2

Zadania pomocy spo∏ecznej

Art. 15. Pomoc spo∏eczna polega w szczególno-
Êci na:

1) przyznawaniu i wyp∏acaniu przewidzianych usta-
wà Êwiadczeƒ;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezb´dnej infrastruktury
socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzàcych zapotrzebowa-
nie na Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej;

5) realizacji zadaƒ wynikajàcych z rozeznanych po-
trzeb spo∏ecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy spo∏ecznej i sa-
mopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Art. 16. 1. Obowiàzek zapewnienia realizacji zadaƒ
pomocy spo∏ecznej spoczywa na jednostkach samo-
rzàdu terytorialnego oraz na organach administracji
rzàdowej w zakresie ustalonym ustawà. 

2. Gmina i powiat, obowiàzane zgodnie z przepisa-
mi ustawy do wykonywania zadaƒ pomocy spo∏ecz-
nej, nie mogà odmówiç pomocy osobie potrzebujà-
cej, mimo istniejàcego obowiàzku osób fizycznych lub
osób prawnych do zaspokajania jej niezb´dnych po-
trzeb ˝yciowych. 

3. Pomocy nie mogà równie˝ odmówiç podmioty,
którym jednostki samorzàdu terytorialnego zleci∏y re-
alizacj´ zadaƒ, na zasadach okreÊlonych w art. 25. 

Art. 17. 1. Do zadaƒ w∏asnych gminy o charakterze
obowiàzkowym nale˝y:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwià-
zywania problemów spo∏ecznych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem programów pomocy spo∏ecznej,
profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholo-
wych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.
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2) sporzàdzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie
pomocy spo∏ecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi∏ku oraz
niezb´dnego ubrania osobom tego pozbawio-
nym;

4) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków okresowych; 

5) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych;

6) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych na
pokrycie wydatków powsta∏ych w wyniku zdarze-
nia losowego;

7) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych na
pokrycie wydatków na Êwiadczenia zdrowotne
osobom bezdomnym oraz innym osobom niema-
jàcym dochodu i mo˝liwoÊci uzyskania Êwiadczeƒ
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia6);

8) przyznawanie zasi∏ków celowych w formie biletu
kredytowanego;

9) op∏acanie sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osob´, która zrezygnuje z zatrudnienia
w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania bezpo-
Êredniej, osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝-
ko chorym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie nieza-
mieszkujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i Êwiadczenie us∏ug opiekuƒczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wy∏àczeniem specjalistycznych us∏ug opiekuƒ-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych wsparcia dziennego
lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodzinà;

14) do˝ywianie dzieci; 

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdom-
nym; 

16) kierowanie do domu pomocy spo∏ecznej i pono-
szenie odp∏atnoÊci za pobyt mieszkaƒca gminy
w tym domu;

16a) pomoc osobom majàcym trudnoÊci w przystoso-
waniu si´ do ˝ycia po zwolnieniu z zak∏adu karnego;

17)9) sporzàdzanie sprawozdawczoÊci oraz przekazy-
wanie jej w∏aÊciwemu wojewodzie, równie˝ w for-
mie dokumentu elektronicznego, z zastosowa-
niem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej, w tym zapewnienie Êrodków na wynagro-
dzenia pracowników;

19)10) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków sta∏ych;

20)10) op∏acanie sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne
okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicz-
nych. 

2. Do zadaƒ w∏asnych gminy nale˝y:

1) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków specjalnych
celowych;

2) przyznawanie i wyp∏acanie pomocy na ekono-
miczne usamodzielnienie w formie zasi∏ków, po˝y-
czek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach po-
mocy spo∏ecznej i oÊrodkach wsparcia o zasi´gu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymaga-
jàcych opieki;

4) podejmowanie innych zadaƒ z zakresu pomocy
spo∏ecznej wynikajàcych z rozeznanych potrzeb
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
os∏onowych;

5) wspó∏praca z powiatowym urz´dem pracy w za-
kresie upowszechniania ofert pracy oraz informa-
cji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o us∏ugach poradnictwa zawodowego
i o szkoleniach.

Art. 18. 1. Do zadaƒ zleconych z zakresu admini-
stracji rzàdowej realizowanych przez gmin´ nale˝y:

1) (uchylony);11)

2) (uchylony);11)

3) organizowanie i Êwiadczenie specjalistycznych
us∏ug opiekuƒczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych na
pokrycie wydatków zwiàzanych z kl´skà ˝ywio∏o-
wà lub ekologicznà;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury Êrodowisko-
wych domów samopomocy dla osób z zaburze-
niami psychicznymi;

6) realizacja zadaƒ wynikajàcych z rzàdowych pro-
gramów pomocy spo∏ecznej, majàcych na celu
ochron´ poziomu ˝ycia osób, rodzin i grup spo-
∏ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych,
a tak˝e udzielanie schronienia, posi∏ku oraz nie-
zb´dnego ubrania cudzoziemcom, o których mo-
wa w art. 5a;

8) przyznawanie i wyp∏acanie zasi∏ków celowych,
a tak˝e udzielanie schronienia, posi∏ku i niezb´d-
nego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgo-
d´ na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

9)12) wyp∏acanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia
terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 paêdziernika 2008 r.

———————
10) Dodany przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia

2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku ze zmiana-
mi w organizacji i podziale zadaƒ administracji publicznej
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2009 r.

11) Przez art. 20 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 10.
12) Dodany przez art. 6 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 4.
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2. Ârodki na realizacj´ i obs∏ug´ zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, zapewnia bud˝et paƒstwa.

3.13) Koszty obs∏ugi zadania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 9, wynoszà 1,5 % otrzymanej dotacji ce-
lowej na wyp∏acanie wynagrodzeƒ za sprawowanie
opieki. 

Art. 19. Do zadaƒ w∏asnych powiatu nale˝y:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii roz-
wiàzywania problemów spo∏ecznych, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem programów pomocy spo-
∏ecznej, wspierania osób niepe∏nosprawnych i in-
nych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka — po konsultacji
z w∏aÊciwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki w rodzinach zast´pczych,
udzielanie pomocy pieni´˝nej na cz´Êciowe pokry-
cie kosztów utrzymania umieszczonych w nich
dzieci oraz wyp∏acanie wynagrodzenia z tytu∏u po-
zostawania w gotowoÊci przyj´cia dziecka albo
Êwiadczonej opieki i wychowania niespokrewnio-
nym z dzieckiem zawodowym rodzinom zast´p-
czym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca∏ko-
wicie lub cz´Êciowo pozbawionym opieki rodzi-
ców, w szczególnoÊci przez organizowanie i pro-
wadzenie oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, pla-
cówek opiekuƒczo-wychowawczych, dla dzieci
i m∏odzie˝y, w tym placówek wsparcia dziennego
o zasi´gu ponadgminnym, a tak˝e tworzenie
i wdra˝anie programów pomocy dziecku i rodzi-
nie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu
powiatu, umieszczonych w ca∏odobowych pla-
cówkach opiekuƒczo-wychowawczych i w rodzi-
nach zast´pczych, równie˝ na terenie innego po-
wiatu;

6) przyznawanie pomocy pieni´˝nej na usamodziel-
nienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczajàcym ca∏odobowe placówki opiekuƒczo-
-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjne-
go, domy pomocy spo∏ecznej dla dzieci i m∏odzie-
˝y niepe∏nosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y, ro-
dziny zast´pcze oraz schroniska dla nieletnich, za-
k∏ady poprawcze, specjalne oÊrodki szkolno-wy-
chowawcze, specjalne oÊrodki wychowawcze,
m∏odzie˝owe oÊrodki socjoterapii zapewniajàce
ca∏odobowà opiek´ lub m∏odzie˝owe oÊrodki wy-
chowawcze;

7) pomoc w integracji ze Êrodowiskiem osób majà-
cych trudnoÊci w przystosowaniu si´ do ˝ycia,
m∏odzie˝y opuszczajàcej ca∏odobowe placówki
opiekuƒczo-wychowawcze typu rodzinnego i so-
cjalizacyjnego, domy pomocy spo∏ecznej dla dzie-
ci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet

w cià˝y, rodziny zast´pcze oraz schroniska dla nie-
letnich, zak∏ady poprawcze, specjalne oÊrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne oÊrodki wycho-
wawcze, m∏odzie˝owe oÊrodki socjoterapii zapew-
niajàce ca∏odobowà opiek´ lub m∏odzie˝owe
oÊrodki wychowawcze, majàcych braki w przysto-
sowaniu si´;

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodêcy lub ochron´
uzupe∏niajàcà, majàcym trudnoÊci w integracji ze
Êrodowiskiem;

9) (uchylony);14)

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów po-
mocy spo∏ecznej o zasi´gu ponadgminnym oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób;

11) prowadzenie mieszkaƒ chronionych dla osób z te-
renu wi´cej ni˝ jednej gminy oraz powiatowych
oÊrodków wsparcia, w tym domów dla matek
z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y, z wy∏àcze-
niem Êrodowiskowych domów samopomocy i in-
nych oÊrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

12) prowadzenie oÊrodków interwencji kryzysowej;

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy
spo∏ecznej z terenu powiatu;

15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracow-
ników jednostek organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej z terenu powiatu;

16) podejmowanie innych dzia∏aƒ wynikajàcych z ro-
zeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów os∏onowych;

17)15) sporzàdzanie sprawozdawczoÊci oraz przekazy-
wanie jej w∏aÊciwemu wojewodzie, równie˝ w for-
mie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;

18) sporzàdzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie
pomocy spo∏ecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum
pomocy rodzinie, w tym zapewnienie Êrodków na
wynagrodzenia pracowników.

Art. 20. 1. Do zadaƒ z zakresu administracji rzàdo-
wej realizowanych przez powiat nale˝y:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodêcy lub ochron´
uzupe∏niajàcà, w zakresie indywidualnego progra-
mu integracji, oraz op∏acanie za te osoby sk∏adek
na ubezpieczenie zdrowotne okreÊlonych w prze-
pisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia6);

———————
13) Dodany przez art. 6 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 4.

———————
14) Przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 48,
poz. 320), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 2 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 9.
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2) prowadzenie i rozwój infrastruktury oÊrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadaƒ wynikajàcych z rzàdowych pro-
gramów pomocy spo∏ecznej, majàcych na celu
ochron´ poziomu ˝ycia osób, rodzin i grup spo-
∏ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa
w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzyso-
wej;

5) finansowanie pobytu w ca∏odobowych placów-
kach opiekuƒczo-wychowawczych oraz w rodzi-
nach zast´pczych dzieciom cudzoziemców niewy-
mienionych w art. 5;

6) realizacja zadaƒ z dziedziny przysposobienia mi´-
dzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji
tych zadaƒ podmiotom prowadzàcym niepublicz-
ne oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze wyznaczone
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego.

2. Ârodki na realizacj´ zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, zapewnia bud˝et paƒstwa. 

3. Do zlecania realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 6, nie stosuje si´ przepisów dotyczàcych
otwartego konkursu ofert.

Art. 21. Do zadaƒ samorzàdu województwa nale˝y:

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii
wojewódzkiej w zakresie polityki spo∏ecznej b´dà-
cej integralnà cz´Êcià strategii rozwoju wojewódz-
twa obejmujàcej w szczególnoÊci programy: prze-
ciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu, wyrówny-
wania szans osób niepe∏nosprawnych, pomocy
spo∏ecznej, profilaktyki i rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych, wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi — po konsultacji z powiatami;

2) organizowanie kszta∏cenia, w tym prowadzenie
publicznych szkó∏ s∏u˝b spo∏ecznych oraz szkole-
nia zawodowego kadr pomocy spo∏ecznej;

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowy-
wanie regionalnych programów pomocy spo∏ecz-
nej wspierajàcych samorzàdy lokalne w dzia∏a-
niach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiàzaƒ
w zakresie pomocy spo∏ecznej;

5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jedno-
stek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej;

6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach
w ca∏odobowych placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych na terenie województwa;

7)16) sporzàdzanie sprawozdawczoÊci oraz przekazy-
wanie jej w∏aÊciwemu wojewodzie, równie˝ w for-
mie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;

8) sporzàdzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy
spo∏ecznej i przekazywanie go wojewodzie do
dnia 1 marca ka˝dego roku;

9) utworzenie i utrzymanie regionalnego oÊrodka
polityki spo∏ecznej, w tym zapewnienie Êrodków
na wynagrodzenia pracowników. 

Art. 22. Do zadaƒ wojewody nale˝y:

1) ustalanie sposobu wykonywania zadaƒ z zakresu
administracji rzàdowej realizowanych przez jed-
nostki samorzàdu terytorialnego;

2) stwierdzenie zgodnoÊci programów naprawczych
w zakresie osiàgania standardów w jednostkach
organizacyjnych pomocy spo∏ecznej oraz ocena
stopnia ich realizacji;

3) wydawanie i cofanie zezwoleƒ lub zezwoleƒ wa-
runkowych na prowadzenie domów pomocy spo-
∏ecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleƒ na pro-
wadzenie placówek zapewniajàcych ca∏odobowà
opiek´ osobom niepe∏nosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podesz∏ym wieku, w tym
prowadzonych na podstawie przepisów o dzia∏al-
noÊci gospodarczej;

3a) wydawanie i cofanie zezwoleƒ lub zezwoleƒ wa-
runkowych na prowadzenie ca∏odobowych placó-
wek opiekuƒczo-wychowawczych;

4) prowadzenie rejestru domów pomocy spo∏ecznej,
placówek zapewniajàcych ca∏odobowà opiek´
osobom niepe∏nosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podesz∏ym wieku, w tym prowa-
dzonych na podstawie przepisów o dzia∏alnoÊci
gospodarczej, placówek opiekuƒczo-wychowaw-
czych i oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych;

5) koordynowanie dzia∏aƒ w zakresie integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodêcy lub ochron´ uzupe∏niajà-
cà, w szczególnoÊci w zakresie wskazania im miej-
sca zamieszkania;

6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powia-
tów prowadzàcych oÊrodki adopcyjno-opiekuƒ-
cze, oÊrodka prowadzàcego bank danych o dzie-
ciach oczekujàcych na przysposobienie i kandyda-
tach zakwalifikowanych do pe∏nienia funkcji rodzi-
ny zast´pczej oraz o rodzinach zg∏aszajàcych goto-
woÊç przysposobienia dziecka;

7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorzàdu te-
rytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadaƒ
wynikajàcych z programów rzàdowych;

8) nadzór nad realizacjà zadaƒ samorzàdu gminne-
go, powiatowego i województwa, w tym nad jako-
Êcià dzia∏alnoÊci jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej oraz nad jakoÊcià us∏ug, dla któ-
rych minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli∏ standardy, w tym standardy
opieki i wychowania, a tak˝e nad zgodnoÊcià za-
trudnienia pracowników jednostek organizacyj-
nych pomocy spo∏ecznej z wymaganymi kwalifi-
kacjami;

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
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8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wycho-
wawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych i oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒczych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póên. zm.17)); 

9) kontrola jakoÊci us∏ug, o których mowa w pkt 8,
wykonywanych przez podmioty niepubliczne na
podstawie umowy z organami administracji rzà-
dowej i samorzàdowej;

9a) kontrola jakoÊci us∏ug, o których mowa w pkt 8,
wykonywanych przez domy pomocy spo∏ecznej
prowadzone nie na zlecenie organu jednostki
samorzàdu terytorialnego przez podmioty nie-
publiczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2—4;

10) kontrola placówek zapewniajàcych ca∏odobowà
opiek´ osobom niepe∏nosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podesz∏ym wieku, w tym
prowadzonych na podstawie przepisów o dzia∏al-
noÊci gospodarczej, w zakresie standardów us∏ug
socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych
osób;

11) ocena stanu i efektywnoÊci pomocy spo∏ecznej,
z uwzgl´dnieniem bilansu potrzeb sporzàdzonego
przez samorzàd województwa;

12)18) sporzàdzanie sprawozdawczoÊci oraz przekazy-
wanie jej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego, równie˝ w formie doku-
mentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;

13) realizacja zadaƒ okreÊlanych przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informa-
tycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy
spo∏ecznej w województwie oraz wspó∏finanso-
wanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjo-
nowaniem;

14) finansowe wspieranie programów w okreÊlonym
przez wojewod´ obszarze pomocy spo∏ecznej, re-
alizowanych przez jednostki samorzàdu terytorial-
nego lub podmioty uprawnione, o których mowa
w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje si´
odpowiednio art. 25, 26, 28—35.

Art. 23. 1. Do zadaƒ ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego nale˝y: 

1) tworzenie koncepcji i okreÊlanie kierunków rozwo-
ju w obszarze pomocy spo∏ecznej;

2) zlecanie i finansowanie badaƒ, ekspertyz i analiz
w obszarze pomocy spo∏ecznej;

3) monitorowanie standardów, o których mowa
w art. 22 pkt 8;

4) analiza skutecznoÊci pomocy spo∏ecznej;

5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod
dzia∏ania, a tak˝e szkolenie kadr;

6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie
organizacji pomocy spo∏ecznej i specjalizacji w za-
wodzie pracownik socjalny;

7) opracowywanie i finansowanie programów os∏o-
nowych;

7a) finansowe wspieranie programów w okreÊlonym
przez ministra obszarze pomocy spo∏ecznej, reali-
zowanych przez jednostki samorzàdu terytorialne-
go lub podmioty uprawnione, o których mowa
w art. 25 ust. 1;

8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej
programów szkolenia rodzin zast´pczych;

9) okreÊlanie zadaƒ administracji publicznej w zakre-
sie utrzymania i rozwoju systemu informatyczne-
go w jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
∏ecznej w województwach, przekazywanie Êrod-
ków na wspó∏finansowanie oraz sprawowanie
nadzoru nad funkcjonowaniem tego systemu; 

10) wspó∏dzia∏anie z organizacjami pozarzàdowymi.

1a. Do wyboru programów, o których mowa
w ust. 1 pkt 7a, stosuje si´ odpowiednio art. 25, 26,
28—33 i art. 35.

1b. Minister mo˝e dokonywaç kontroli i oceny re-
alizacji programów, które wspiera finansowo.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyj-
nych pomocy spo∏ecznej, standardy dla poszcze-
gólnych rodzajów us∏ug, kwalifikacje osób wyko-
nujàcych te us∏ugi oraz termin dostosowania do
wymaganych standardów, uwzgl´dniajàc zakres
us∏ug, miejsce i sposób ich realizacji oraz koniecz-
noÊç zapewnienia respektowania praw osób ko-
rzystajàcych z us∏ug;

2) standardy dzia∏alnoÊci zawodowej w jednostkach
organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, uwzgl´dnia-
jàc aspekty etyczne tej dzia∏alnoÊci i koniecznoÊç
zapewnienia wysokiej jakoÊci dzia∏aƒ;

3) tryb kierowania i przyjmowania do jednostek or-
ganizacyjnych pomocy spo∏ecznej prowadzonych
w ramach wykonywania zadaƒ z zakresu admini-
stracji rzàdowej, warunki i tryb ustalania i pobiera-
nia odp∏atnoÊci, jak równie˝ warunki ca∏kowitego
lub cz´Êciowego zwalniania z odp∏atnoÊci za po-
byt w tych jednostkach i korzystanie z ich us∏ug,
uwzgl´dniajàc sytuacj´ materialnà kierowanych
osób.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw informatyzacji, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19 pkt 17, art. 21
pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowanych w jednostkach

———————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 9.
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organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, zawierajàcy
struktur´ systemu, wymaganà minimalnà funkcjo-
nalnoÊç systemu oraz zakres komunikacji mi´dzy
elementami struktury systemu, w tym zestawienie
struktur dokumentów elektronicznych, formatów
danych oraz protoko∏ów komunikacyjnych i szy-
frujàcych, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2
lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-
cji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z póên. zm.19)), 

2) wymagania standaryzujàce w zakresie bezpie-
czeƒstwa, wydajnoÊci i rozwoju systemu,

3) sposób post´powania w zakresie stwierdzania
zgodnoÊci oprogramowania z opisem systemu

— majàc na uwadze zapewnienie jednorodnoÊci za-
kresu i rodzaju danych, która umo˝liwi ich scalanie
w zbiór centralny, a tak˝e zachowanie zgodnoÊci
z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdza-
nia zgodnoÊci oprogramowania, okreÊlonymi na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne.

4. W przypadku gdy realizacja zadaƒ okreÊlonych
w ustawie jest zwiàzana z przekazywaniem informacji
za pomocà systemu teleinformatycznego, minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego nie-
odp∏atnie udost´pni podmiotom obowiàzanym do
przekazywania informacji na podstawie niniejszej
ustawy oprogramowanie, które jest zgodne z wyma-
ganiami okreÊlonymi przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 3.

4a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e utworzyç rejestr centralny obejmu-
jàcy dane dotyczàce jednostek organizacyjnych po-
mocy spo∏ecznej, a tak˝e dane dotyczàce osób i ro-
dzin, którym udzielono Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecz-
nej, oraz form udzielonej pomocy spo∏ecznej, groma-
dzone przez jednostki organizacyjne pomocy spo∏ecz-
nej na podstawie przepisów ustawy, oraz mo˝e prze-
twarzaç te dane na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o ochronie danych osobowych. Jednostki orga-
nizacyjne pomocy spo∏ecznej przekazujà dane do reje-
stru centralnego, wykorzystujàc oprogramowanie,
o którym w mowa w ust. 4.

5.20) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, realizujàc zadania okreÊlone w ustawie
zwiàzane z przekazywaniem informacji za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej, uwzgl´dnia zasa-
d´ równego traktowania wszystkich powszechnie
u˝ytkowanych w kraju systemów operacyjnych oraz
uwzgl´dnia potrzeb´ umo˝liwienia wszystkim pod-
miotom obowiàzanym do przechowywania informacji
w formie dokumentu elektronicznego, stosowania
oprogramowania dostosowanego do u˝ywanych sys-
temów informatycznych bez koniecznoÊci ponoszenia
dodatkowych kosztów licencyjnych.

Art. 24. 1. Rada Ministrów mo˝e przyjàç rzàdowy
program pomocy spo∏ecznej majàcy na celu ochron´
poziomu ˝ycia osób, rodzin i grup spo∏ecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki realizacji programu, o któ-
rym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapew-
nienia efektywnoÊci rzàdowego programu pomocy
spo∏ecznej.

Art. 25. 1. Organy administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej, zwane dalej „organami”, mogà zlecaç reali-
zacj´ zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej, udzielajàc
dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zleconego zadania: 

1) organizacjom pozarzàdowym prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç w zakresie pomocy spo∏ecznej,

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym
dzia∏ajàcym na podstawie przepisów o stosunku
Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, stosunku Paƒstwa do innych koÊcio-
∏ów i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancji
wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele sta-
tutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci w za-
kresie pomocy spo∏ecznej

— zwanym dalej „podmiotami uprawnionymi”.

2. Zlecenie realizacji zadaƒ z zakresu pomocy spo-
∏ecznej nie mo˝e obejmowaç ustalania uprawnieƒ do
Êwiadczeƒ, op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo-
∏eczne i zdrowotne oraz wyp∏aty Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do:

1) partii politycznych;

2) zwiàzków zawodowych i organizacji pracodaw-
ców;

3) samorzàdów zawodowych;

4) fundacji utworzonych przez partie polityczne.

4. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy
spo∏ecznej odbywa si´ po uprzednim przeprowadze-
niu konkursu ofert. 

Art. 25a. 1. Realizacj´ zadania, którego przedmio-
tem jest prowadzenie ca∏odobowej placówki opiekuƒ-
czo-wychowawczej, utworzonej przed dniem 1 stycz-
nia 2005 r., organ zleca z pomini´ciem trybu okreÊlo-
nego w art. 26—32. Art. 29 stosuje si´ odpowiednio.

2. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca
prowadzenie placówki podmiotowi uprawnionemu,
je˝eli spe∏nione sà warunki, o których mowa w ust. 3. 

3. Zlecenie realizacji zadania odbywa si´ w trybie
okreÊlonym w ust. 2, je˝eli placówka:

1) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody; 

2) spe∏nia standardy, o których mowa w art. 87;

3) zrealizowa∏a zalecenia pokontrolne.

———————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 5 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 9.
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4. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e dotyczyç prowadzenia placówki na te-
renie innego powiatu, je˝eli powiat miejsca po∏o˝enia
placówki nie wniesie sprzeciwu w terminie 1 miesiàca
od dnia dostarczenia mu projektu umowy o realizacj´
zadania.

Art. 26. Konkurs ofert realizacji zadania z zakresu
pomocy spo∏ecznej odbywa si´ przy uwzgl´dnieniu
zasady pomocniczoÊci, efektywnoÊci, uczciwej konku-
rencji i jawnoÊci.

Art. 27. 1. Podmioty uprawnione mogà z w∏asnej
inicjatywy wystàpiç z ofertà realizacji zadania z zakre-
su pomocy spo∏ecznej, zwanà dalej „ofertà”. 

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, mo˝e dotyczyç
tak˝e zadania realizowanego dotychczas przez inny
podmiot.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, organ
w terminie nieprzekraczajàcym 2 miesi´cy:

1) rozpatruje celowoÊç zlecenia okreÊlonego zadania
podmiotom uprawnionym, bioràc pod uwag´ sto-
pieƒ, w jakim oferta odpowiada priorytetom za-
daƒ z zakresu pomocy spo∏ecznej, daje gwarancj´
realizacji zadania zgodnie z obowiàzujàcymi stan-
dardami, Êrodki dost´pne na realizacj´ okreÊlone-
go zadania i korzyÊci wynikajàce z realizacji zada-
nia przez te podmioty;

2) podejmuje decyzj´, a w przypadku stwierdzenia
celowoÊci realizacji okreÊlonego zadania z zakresu
pomocy spo∏ecznej przez podmioty uprawnione
informuje sk∏adajàcego ofert´ o przybli˝onym ter-
minie wszcz´cia konkursu ofert. 

Art. 28. 1. Organ planujàcy zlecenie realizacji zada-
nia podmiotom uprawnionym og∏asza otwarty kon-
kurs ofert z terminem sk∏adania ofert nie krótszym ni˝
30 dni. 

2. Og∏oszenie o otwartym konkursie ofert powin-
no zawieraç informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokoÊci dotacji na realizacj´ zadania;

3) warunkach przyznawania dotacji;

4) terminie i warunkach realizacji zadania;

5) terminie sk∏adania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wy-
borze oferty. 

3. Og∏oszenie o otwartym konkursie ofert zamiesz-
cza si´, w zale˝noÊci od rodzaju zadania, w dzienniku
o zasi´gu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej, jak równie˝ na tablicy og∏o-
szeƒ w siedzibie organu zlecajàcego realizacj´ zada-
nia w miejscu przeznaczonym na og∏oszenia. Og∏o-
szenie mo˝e byç ponadto rozpowszechniane w inny
sposób zapewniajàcy dost´p do informacji potencjal-
nym oferentom, w tym, w miar´ mo˝liwoÊci, z u˝y-
ciem powszechnie dost´pnych sieci teleinformatycz-
nych. 

4. W og∏oszeniu o otwartym konkursie ofert organ
planujàcy zleciç realizacj´ zadania zamieszcza infor-
macje o zrealizowanych w bie˝àcym roku i w roku po-
przednim zadaniach tego samego rodzaju oraz o kosz-
cie ich realizacji, przy udziale podmiotów uprawnio-
nych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem dotacji przeka-
zanych tym podmiotom. 

Art. 29. 1. Oferta podmiotu uprawnionego powin-
na zawieraç:

1) szczegó∏owy zakres rzeczowy proponowanego do
realizacji zadania zawierajàcy opis planowanego
dzia∏ania;

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

3) kalkulacj´ przewidywanych kosztów realizacji za-
dania;

4) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych zapewniajàcych realizacj´ zadania; 

5) informacje o wysokoÊci Êrodków finansowych
w∏asnych albo pozyskanych z innych êróde∏ na re-
alizacj´ danego zadania; 

6) informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci podmiotu
sk∏adajàcego ofert´ w zakresie, którego dotyczy
zadanie;

7) inne informacje wymagane zgodnie z og∏osze-
niem o otwartym konkursie ofert.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
oferty podmiotu uprawnionego, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç podania pe∏nych informacji dotyczàcych
sk∏adanej oferty.

Art. 30. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mo-
wa w art. 29 ust. 1;

2) do∏àczenie aktualnego odpisu potwierdzajàcego
wpis do w∏aÊciwej ewidencji lub rejestru dotyczà-
cych statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci;

3) przedstawienie sprawozdania finansowego i me-
rytorycznego z dzia∏alnoÊci podmiotu za ubieg∏y
rok lub — w przypadku dotychczasowej krótszej
dzia∏alnoÊci — za okres tej dzia∏alnoÊci. 

Art. 31. 1. Przy rozpatrywaniu ofert organ og∏asza-
jàcy konkurs:

1) dokonuje oceny zg∏oszonych mo˝liwoÊci realizacji
zadania przez podmioty uprawnione;

2) uwzgl´dnia zadeklarowanà przez podmiot upraw-
niony jakoÊç dzia∏ania i kwalifikacje osób, przy
udziale których podmiot uprawniony ma realizo-
waç zadanie;

3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kal-
kulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji
do zakresu rzeczowego zadania;
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4) uwzgl´dnia zadeklarowany udzia∏ Êrodków finan-
sowych w∏asnych albo pozyskanych z innych êró-
de∏ na realizacj´ zadania;

5) uwzgl´dnia analiz´ i ocen´ realizacji zadaƒ zleco-
nych podmiotowi uprawnionemu w okresie po-
przednim, bioràc pod uwag´ rzetelnoÊç i termino-
woÊç oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten
cel Êrodków;

6) uwzgl´dnia wysokoÊç dotacji, która jest przezna-
czona na realizacj´ zadania. 

2. Organ og∏aszajàc otwarty konkurs ofert jest
obowiàzany w uzasadnieniu wyboru oferty ustosun-
kowaç si´ do spe∏niania przez podmiot uprawniony
wymogów okreÊlonych w ustawie oraz w og∏oszeniu,
o którym mowa w art. 28. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ równie˝ w przy-
padku, gdy w wyniku og∏oszenia otwartego konkursu
ofert zosta∏a zg∏oszona jedna oferta. 

Art. 32. 1. Organ og∏aszajàcy otwarty konkurs
ofert mo˝e powo∏aç zespó∏ opiniujàcy oferty w celu
przed∏o˝enia propozycji co do wyboru oferty. 

2. Oferty sporzàdzone wadliwie albo niekomplet-
ne co do wymaganego zestawu dokumentów lub in-
formacji pozostajà bez rozpatrzenia.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki
zlecenia realizacji zadania podaje si´ do wiadomoÊci
publicznej. 

4. Wy∏oniony w drodze otwartego konkursu ofert
podmiot zawiera umow´ o realizacj´ zadania. 

Art. 33. 1. Podmiot przyjmujàcy zlecenie realizacji
zadania zobowiàzuje si´ do wykonania zadania w za-
kresie i na zasadach okreÊlonych w umowie o realiza-
cj´ zadania, a organ zlecajàcy realizacj´ zadania do
przekazania okreÊlonych Êrodków finansowych w for-
mie dotacji. 

2. Umowa o realizacj´ zadania jest sporzàdzana
w formie pisemnej i okreÊla:

1) szczegó∏owy opis zadania i termin jego realizacji;

2) dotacj´ celowà nale˝nà podmiotowi realizujàce-
mu zadanie i tryb p∏atnoÊci;

3) tryb kontroli realizacji zadania;

4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i za-
sady zwrotu niewykorzystanej cz´Êci dotacji. 

3. Umowa niespe∏niajàca wymogów okreÊlonych
w ust. 2 jest niewa˝na.

4. Umow´ o realizacj´ zadania z zakresu pomocy
spo∏ecznej zawiera si´ na czas okreÊlony, uzale˝niony
od rodzaju zleconego zadania, nie d∏u˝szy jednak ni˝
5 lat. 

5. Zadanie z zakresu pomocy spo∏ecznej nie mo˝e
byç realizowane przez podmiot nieb´dàcy stronà
umowy, chyba ˝e umowa przewiduje takà mo˝liwoÊç. 

6. Podmiot przyjmujàcy zlecenie jest obowiàzany
do wyodr´bnienia w ewidencji ksi´gowej Êrodków
otrzymanych na realizacj´ umowy. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ramo-
wy wzór umowy o realizacj´ zadania z zakresu pomo-
cy spo∏ecznej, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnie-
nia pe∏nych informacji dotyczàcych wykonania zlece-
nia.

Art. 34. Organ zlecajàcy realizacj´ zadania z zakre-
su pomocy spo∏ecznej dokonuje okresowej kontroli
i oceny realizacji zadania, w szczególnoÊci badajàc:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywnoÊç, rzetelnoÊç i jakoÊç realizacji zadania;

3) prawid∏owoÊç wykorzystania dotacji na realizacj´
zadania;

4) prawid∏owoÊç prowadzonej dokumentacji doty-
czàcej realizacji zadania.

Art. 35. 1. Podmiot przyjmujàcy zlecenie realizacji
zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej jest obowiàzany
do z∏o˝enia sprawozdania z jego realizacji. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud˝etowy. 

3. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy
ni˝ rok, okresem sprawozdawczym jest okres, na któ-
ry umowa zosta∏a zawarta. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania powinno zo-
staç sporzàdzone w terminie 30 dni po up∏ywie okre-
su, na który umowa zosta∏a zawarta. 

5. W przypadku gdy umowa zosta∏a zawarta na
czas d∏u˝szy ni˝ okres sprawozdawczy lub jest wyko-
nywana przez okres d∏u˝szy ni˝ okres sprawozdawczy,
podmiot wykonujàcy zadanie przedstawia podmioto-
wi zlecajàcemu realizacj´ zadania sprawozdanie z re-
alizacji zadania w terminie 30 dni po up∏ywie ka˝dego
roku bud˝etowego oraz w terminie 30 dni po up∏ywie
okresu, na który umowa zosta∏a zawarta. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç zapewnienia pe∏nych informacji doty-
czàcych wykonania zlecenia.

DZIA¸ II

Âwiadczenia z pomocy spo∏ecznej

Rozdzia∏ 1

Zasi∏ki i us∏ugi

Art. 36. Âwiadczeniami z pomocy spo∏ecznej sà: 

1) Êwiadczenia pieni´˝ne:

a) zasi∏ek sta∏y, 

b) zasi∏ek okresowy, 

c) zasi∏ek celowy i specjalny zasi∏ek celowy,
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d) zasi∏ek i po˝yczka na ekonomiczne usamodziel-
nienie,

e) pomoc dla rodzin zast´pczych,

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynu-
owanie nauki,

g) Êwiadczenie pieni´˝ne na utrzymanie i pokrycie
wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodêcy lub ochron´
uzupe∏niajàcà,

h)21) wynagrodzenie nale˝ne opiekunowi z tytu∏u
sprawowania opieki przyznane przez sàd;

2) Êwiadczenia niepieni´˝ne:

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

c) sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, 

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usa-
modzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

g) poradnictwo specjalistyczne,

h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posi∏ek, 

k) niezb´dne ubranie,

l) us∏ugi opiekuƒcze w miejscu zamieszkania,
w oÊrodkach wsparcia oraz w rodzinnych do-
mach pomocy,

m) specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze w miejscu
zamieszkania oraz w oÊrodkach wsparcia, 

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i us∏ugi w domu pomocy spo∏ecznej,

p) opieka i wychowanie w rodzinie zast´pczej
i w placówce opiekuƒczo-wychowawczej,

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronio-
nym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc
na zagospodarowanie — w formie rzeczowej
dla osób usamodzielnianych,

r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia ro-
dzinna prowadzone przez oÊrodki adopcyjno-
-opiekuƒcze.

Art. 37. 1. Zasi∏ek sta∏y przys∏uguje:

1) pe∏noletniej osobie samotnie gospodarujàcej, nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub ca∏kowicie
niezdolnej do pracy, je˝eli jej dochód jest ni˝szy
od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarujàcej;

2) pe∏noletniej osobie pozostajàcej w rodzinie, nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub ca∏kowicie
niezdolnej do pracy, je˝eli jej dochód, jak równie˝
dochód na osob´ w rodzinie sà ni˝sze od kryte-
rium dochodowego na osob´ w rodzinie.

2. Zasi∏ek sta∏y ustala si´ w wysokoÊci:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej —
ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodowym osoby sa-
motnie gospodarujàcej a dochodem tej osoby,
z tym ˝e kwota zasi∏ku nie mo˝e byç wy˝sza ni˝
4185) z∏ miesi´cznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie — ró˝nicy mi´dzy
kryterium dochodowym na osob´ w rodzinie a do-
chodem na osob´ w rodzinie. 

3. Kwota zasi∏ku sta∏ego nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
30 z∏ miesi´cznie.

4. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku sta-
∏ego i renty socjalnej, Êwiadczenia piel´gnacyjnego
lub dodatku z tytu∏u samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych na
skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania,
zasi∏ek sta∏y nie przys∏uguje.

5. Osob´ przebywajàcà w domu pomocy spo∏ecz-
nej lub ubiegajàcà si´ o przyj´cie do niego uznaje si´
za osob´ samotnie gospodarujàcà, je˝eli przed przyj´-
ciem do domu pomocy spo∏ecznej lub rozpocz´ciem
oczekiwania na miejsce w takim domu by∏a uprawnio-
na do zasi∏ku sta∏ego. 

Art. 38. 1. Zasi∏ek okresowy przys∏uguje w szcze-
gólnoÊci ze wzgl´du na d∏ugotrwa∏à chorob´, niepe∏-
nosprawnoÊç, bezrobocie, mo˝liwoÊç utrzymania lub
nabycia uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z innych systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego: 

1) osobie samotnie gospodarujàcej, której dochód
jest ni˝szy od kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarujàcej;

2) rodzinie, której dochód jest ni˝szy od kryterium
dochodowego rodziny.

2. Zasi∏ek okresowy ustala si´: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej —
do wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodo-
wym osoby samotnie gospodarujàcej a docho-
dem tej osoby, z tym ˝e kwota zasi∏ku nie mo˝e
byç wy˝sza ni˝ 418 z∏ miesi´cznie;

2) w przypadku rodziny — do wysokoÊci ró˝nicy mi´-
dzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny.

3. Kwota zasi∏ku okresowego ustalona zgodnie
z ust. 2 nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 50 % ró˝nicy mi´dzy:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospo-
darujàcej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej
rodziny.

———————
21) Dodana przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 4.
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4. Kwota zasi∏ku okresowego nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ 20 z∏ miesi´cznie.

5. Okres, na jaki jest przyznawany zasi∏ek okreso-
wy, ustala oÊrodek pomocy spo∏ecznej na podstawie
okolicznoÊci sprawy. 

6. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e podwy˝-
szyç minimalne kwoty zasi∏ku okresowego, o których
mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 39. 1. W celu zaspokojenia niezb´dnej potrze-
by bytowej mo˝e byç przyznany zasi∏ek celowy. 

2. Zasi∏ek celowy mo˝e byç przyznany w szczegól-
noÊci na pokrycie cz´Êci lub ca∏oÊci kosztów zakupu
˝ywnoÊci, leków i leczenia, opa∏u, odzie˝y, niezb´d-
nych przedmiotów u˝ytku domowego, drobnych re-
montów i napraw w mieszkaniu, a tak˝e kosztów po-
grzebu. 

3. Osobom bezdomnym i innym osobom niemajà-
cym dochodu oraz mo˝liwoÊci uzyskania Êwiadczeƒ
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia6) mo˝e byç
przyznany zasi∏ek celowy na pokrycie cz´Êci lub ca∏o-
Êci wydatków na Êwiadczenia zdrowotne. 

4. Zasi∏ek celowy mo˝e byç przyznany w formie
biletu kredytowanego. 

Art. 40. 1. Zasi∏ek celowy mo˝e byç przyznany
równie˝ osobie albo rodzinie, które ponios∏y straty
w wyniku zdarzenia losowego. 

2. Zasi∏ek celowy mo˝e byç przyznany tak˝e oso-
bie albo rodzinie, które ponios∏y straty w wyniku kl´-
ski ˝ywio∏owej lub ekologicznej. 

3. Zasi∏ek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, mo-
˝e byç przyznany niezale˝nie od dochodu i mo˝e nie
podlegaç zwrotowi. 

Art. 41. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajà-
cych kryterium dochodowe mo˝e byç przyznany:

1) specjalny zasi∏ek celowy w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej odpowiednio kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarujàcej lub rodziny, który
nie podlega zwrotowi; 

2) zasi∏ek okresowy, zasi∏ek celowy lub pomoc rze-
czowa, pod warunkiem zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci
kwoty zasi∏ku lub wydatków na pomoc rzeczowà. 

Art. 42. 1. Za osob´, która zrezygnuje z zatrudnie-
nia w zwiàzku z koniecznoÊcià sprawowania bezpo-
Êredniej, osobistej opieki nad d∏ugotrwale lub ci´˝ko
chorym cz∏onkiem rodziny oraz wspólnie niezamiesz-
kujàcymi matkà, ojcem lub rodzeƒstwem, oÊrodek po-
mocy spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodo-
wego na osob´ w rodzinie, je˝eli dochód na osob´
w rodzinie osoby opiekujàcej si´ nie przekracza
150 % kwoty kryterium dochodowego na osob´ w ro-
dzinie i osoba opiekujàca si´ nie podlega obowiàzkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych
tytu∏ów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Doty-
czy to równie˝ osób, które w zwiàzku z koniecznoÊcià
sprawowania opieki pozostajà na bezp∏atnym urlopie.

2. Przez ojca i matk´, o których mowa w ust. 1, na-
le˝y rozumieç równie˝ ojca i matk´ wspó∏ma∏˝onka.

3. KoniecznoÊç sprawowania bezpoÊredniej, oso-
bistej opieki nad osobami, o których mowa w ust. 1,
stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w za-
Êwiadczeniu wydanym nie wczeÊniej ni˝ na 14 dni
przed z∏o˝eniem wniosku o przyznanie Êwiadczenia. 

4. Sk∏adka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w wysokoÊci okreÊlonej przepisami o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych jest op∏acana przez okres spra-
wowania opieki.

5. Sk∏adka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
nie przys∏uguje osobie, która w dniu z∏o˝enia wniosku
o przyznanie Êwiadczenia:

1) ukoƒczy∏a 50 lat i nie posiada okresu ubezpiecze-
nia (sk∏adkowego i niesk∏adkowego) wynoszàcego
co najmniej 10 lat;

2) posiada okres ubezpieczenia (sk∏adkowy i nie-
sk∏adkowy) wynoszàcy 20 lat w przypadku kobiet
i 25 lat w przypadku m´˝czyzn. 

6. Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 5, okresy niesk∏adkowe ustala si´ w wy-
miarze nieprzekraczajàcym jednej trzeciej udowod-
nionych okresów sk∏adkowych.

Art. 43. 1. Osobie albo rodzinie gmina mo˝e przy-
znaç pomoc w formie pieni´˝nej lub rzeczowej, w ce-
lu ekonomicznego usamodzielnienia. 

2. Pomoc w formie pieni´˝nej w celu ekonomicz-
nego usamodzielnienia mo˝e byç przyznana w formie
jednorazowego zasi∏ku celowego lub nieoprocento-
wanej po˝yczki. 

3. Warunki udzielenia i sp∏aty po˝yczki oraz jej za-
bezpieczenie okreÊla si´ w umowie z gminà.

4. Po˝yczka mo˝e byç umorzona w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli przyczyni si´ to do szybszego osiàgni´-
cia celów pomocy spo∏ecznej. 

5. Pomoc w formie rzeczowej w celu ekonomicz-
nego usamodzielnienia nast´puje przez udost´pnie-
nie maszyn i narz´dzi pracy stwarzajàcych mo˝liwoÊç
zorganizowania w∏asnego warsztatu pracy oraz urzà-
dzeƒ u∏atwiajàcych prac´ niepe∏nosprawnym.

6. Przedmioty, o których mowa w ust. 5, sà udo-
st´pniane na podstawie umowy u˝yczenia. 

7. Podstawà odmowy przyznania albo ogranicze-
nia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodziel-
nienie mo˝e byç uchylanie si´ przez osob´ lub rodzi-
n´ ubiegajàcà si´ o pomoc od podj´cia odpowiedniej
pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu3) albo poddania si´ przeszko-
leniu zawodowemu.

8. Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnie-
nia nie przys∏uguje, je˝eli osoba lub rodzina ubiegajà-
ca si´ otrzyma∏a ju˝ pomoc na ten cel z innego êród∏a. 

9. W sprawach, o których mowa w ust. 1—8, gmi-
na wspó∏dzia∏a z powiatowym urz´dem pracy. 
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10. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, okreÊla wyso-
koÊç oraz szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania
i zwrotu zasi∏ku celowego na ekonomiczne usamo-
dzielnienie. 

Art. 44. Sprawienie pogrzebu odbywa si´ w spo-
sób ustalony przez gmin´, zgodnie z wyznaniem
zmar∏ego. 

Art. 45. 1. Praca socjalna Êwiadczona jest na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich Êrodowi-
sku spo∏ecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

1) z osobami i rodzinami w celu rozwini´cia lub
wzmocnienia ich aktywnoÊci i samodzielnoÊci ˝y-
ciowej;

2) ze spo∏ecznoÊcià lokalnà w celu zapewnienia
wspó∏pracy i koordynacji dzia∏aƒ instytucji i orga-
nizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb cz∏on-
ków spo∏ecznoÊci.

2. Praca socjalna mo˝e byç prowadzona w oparciu
o kontrakt socjalny.

3. W pracy socjalnej wykorzystuje si´ w∏aÊciwe tej
dzia∏alnoÊci metody i techniki, stosowane z poszano-
waniem godnoÊci osoby i jej prawa do samostano-
wienia.

4. Praca socjalna Êwiadczona jest osobom i rodzi-
nom bez wzgl´du na posiadany dochód.

Art. 46. 1. Poradnictwo specjalistyczne, w szcze-
gólnoÊci prawne, psychologiczne i rodzinne, jest
Êwiadczone osobom i rodzinom, które majà trudnoÊci
lub wykazujà potrzeb´ wsparcia w rozwiàzywaniu
swoich problemów ˝yciowych, bez wzgl´du na posia-
dany dochód. 

2. Poradnictwo prawne realizuje si´ przez udziela-
nie informacji o obowiàzujàcych przepisach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuƒczego, zabezpieczenia
spo∏ecznego, ochrony praw lokatorów. 

3. Poradnictwo psychologiczne realizuje si´ przez
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. 

4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozu-
miane problemy funkcjonowania rodziny, w tym pro-
blemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i za-
st´pczych oraz problemy opieki nad osobà niepe∏no-
sprawnà, a tak˝e terapi´ rodzinnà. 

Art. 47. 1. Interwencja kryzysowa stanowi zespó∏
interdyscyplinarnych dzia∏aƒ podejmowanych na
rzecz osób i rodzin b´dàcych w stanie kryzysu. Celem
interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi
psychicznej i umiej´tnoÊci samodzielnego radzenia
sobie, a dzi´ki temu zapobieganie przejÊciu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolnoÊci psycho-
spo∏ecznej.

2. Interwencjà kryzysowà obejmuje si´ osoby i ro-
dziny bez wzgl´du na posiadany dochód. 

3. W ramach interwencji kryzysowej udziela si´
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psycho-
logicznej, a w zale˝noÊci od potrzeb — poradnictwa
socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnio-
nych — schronienia do 3 miesi´cy.

3a.22) Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
mo˝na udzieliç schronienia na okres zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa
w art. 53 i art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach.

4. Matki z ma∏oletnimi dzieçmi oraz kobiety w cià-
˝y dotkni´te przemocà lub znajdujàce si´ w innej sy-
tuacji kryzysowej mogà w ramach interwencji kryzy-
sowej znaleêç schronienie i wsparcie w domach dla
matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y. Do tych
domów mogà byç równie˝ przyjmowani ojcowie
z ma∏oletnimi dzieçmi albo inne osoby sprawujàce
opiek´ prawnà nad dzieçmi.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stan-
dard obowiàzujàcych podstawowych us∏ug Êwiadczo-
nych przez domy dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi
i kobiet w cià˝y oraz tryb kierowania i przyjmowania
do takich domów, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci odizolo-
wania ubiegajàcych si´ o pomoc osób od sprawcy
przemocy i przezwyci´˝enia sytuacji kryzysowej. 

Art. 48. 1. Osoba lub rodzina ma prawo do schro-
nienia, posi∏ku i niezb´dnego ubrania, je˝eli jest tego
pozbawiona. 

2. Udzielenie schronienia nast´puje przez przyzna-
nie tymczasowego miejsca noclegowego w nocle-
gowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych
i innych miejscach do tego przeznaczonych. 

3. Przyznanie niezb´dnego ubrania nast´puje
przez dostarczenie osobie potrzebujàcej bielizny,
odzie˝y i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych
w∏aÊciwoÊci oraz pory roku. 

4. Pomoc doraêna albo okresowa w postaci jedne-
go goràcego posi∏ku dziennie przys∏uguje osobie, któ-
ra w∏asnym staraniem nie mo˝e go sobie zapewniç. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 4, przyznana dzie-
ciom i m∏odzie˝y w okresie nauki w szkole mo˝e byç
realizowana w formie zakupu posi∏ków. 

Art. 49. 1. Osoba bezdomna mo˝e zostaç obj´ta in-
dywidualnym programem wychodzenia z bezdomno-
Êci, polegajàcym na wspieraniu osoby bezdomnej
w rozwiàzywaniu jej problemów ˝yciowych, w szcze-
gólnoÊci rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy
w uzyskaniu zatrudnienia.

2. Indywidualny program wychodzenia z bezdom-
noÊci jest opracowywany przez pracownika socjalne-
go oÊrodka pomocy spo∏ecznej wraz z osobà bezdom-
nà i podlega zatwierdzeniu przez kierownika oÊrodka. 

3. Je˝eli osoba bezdomna przebywa w schronisku
lub domu dla bezdomnych, indywidualny program
wychodzenia z bezdomnoÊci mo˝e byç opracowany
przez pracownika socjalnego zatrudnionego w tej pla-
cówce, z zastrze˝eniem ust. 5.

4. Realizatorem indywidualnego programu wy-
chodzenia z bezdomnoÊci w przypadku, o którym mo-
wa w ust. 3, jest schronisko lub dom dla bezdomnych.
———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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5. Je˝eli indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci wykracza poza b´dàce w dyspozycji
placówki Êrodki pomocy lub zachodzi koniecznoÊç ob-
j´cia osoby bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym,
podlega on zatwierdzeniu przez kierownika oÊrodka
pomocy spo∏ecznej. W takim przypadku w programie
wskazuje si´ podmioty odpowiedzialne za realizacj´
poszczególnych postanowieƒ programu.

6. Indywidualny program wychodzenia z bezdom-
noÊci powinien uwzgl´dniaç sytuacj´ osoby bezdom-
nej oraz zapewniaç szczególne wspieranie osobie ak-
tywnie uczestniczàcej w wychodzeniu z bezdomnoÊci. 

7. Indywidualny program wychodzenia z bezdom-
noÊci, stosownie do potrzeb osoby bezdomnej, mo˝e
uwzgl´dniaç wszelkie Êrodki pomocy, jakimi dysponu-
je oÊrodek pomocy spo∏ecznej realizujàcy program. 

8. Za osob´ bezdomnà obj´tà indywidualnym pro-
gramem wychodzenia z bezdomnoÊci oÊrodek pomo-
cy spo∏ecznej op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenie zdro-
wotne na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia6). 

Art. 50. 1. Osobie samotnej, która z powodu wie-
ku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy in-
nych osób, a jest jej pozbawiona, przys∏uguje pomoc
w formie us∏ug opiekuƒczych lub specjalistycznych
us∏ug opiekuƒczych. 

2. Us∏ugi opiekuƒcze lub specjalistyczne us∏ugi
opiekuƒcze mogà byç przyznane równie˝ osobie, któ-
ra wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a tak˝e
wspólnie niezamieszkujàcy ma∏˝onek, wst´pni, zst´p-
ni nie mogà takiej pomocy zapewniç. 

3. Us∏ugi opiekuƒcze obejmujà pomoc w zaspoka-
janiu codziennych potrzeb ˝yciowych, opiek´ higie-
nicznà, zaleconà przez lekarza piel´gnacj´ oraz,
w miar´ mo˝liwoÊci, zapewnienie kontaktów z otocze-
niem. 

4. Specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze sà to us∏ugi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikajàcych
z rodzaju schorzenia lub niepe∏nosprawnoÊci, Êwiad-
czone przez osoby ze specjalistycznym przygotowa-
niem zawodowym. 

5. OÊrodek pomocy spo∏ecznej, przyznajàc us∏ugi
opiekuƒcze, ustala ich zakres, okres i miejsce Êwiad-
czenia. 

6. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y, szcze-
gó∏owe warunki przyznawania i odp∏atnoÊci za us∏ugi
opiekuƒcze i specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze, z wy-
∏àczeniem specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegó∏owe
warunki cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia od
op∏at, jak równie˝ tryb ich pobierania. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
rodzaje specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych i kwali-
fikacje osób Êwiadczàcych te us∏ugi oraz warunki
i tryb ustalania i pobierania op∏at za specjalistyczne
us∏ugi opiekuƒcze Êwiadczone osobom z zaburzenia-

mi psychicznymi, jak równie˝ warunki cz´Êciowego
lub ca∏kowitego zwolnienia z tych op∏at, ze wzgl´du
na szczególne potrzeby osób korzystajàcych z us∏ug,
uwzgl´dniajàc sytuacj´ materialnà tych osób. 

Art. 51. 1. Osobom, które ze wzgl´du na wiek, cho-
rob´ lub niepe∏nosprawnoÊç wymagajà cz´Êciowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezb´dnych potrzeb
˝yciowych, mogà byç przyznane us∏ugi opiekuƒcze,
specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze lub posi∏ek, Êwiad-
czone w oÊrodku wsparcia.

2. OÊrodek wsparcia jest jednostkà organizacyjnà
pomocy spo∏ecznej dziennego pobytu.

3. W oÊrodku wsparcia mogà byç prowadzone
miejsca ca∏odobowe okresowego pobytu.

4. OÊrodkiem wsparcia jest Êrodowiskowy dom
samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek
z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y, schronisko
i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Art. 52. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapew-
nienia us∏ug opiekuƒczych w miejscu zamieszkania
osoba wymagajàca z powodu wieku pomocy innych
osób mo˝e korzystaç z us∏ug opiekuƒczych i byto-
wych w formie rodzinnego domu pomocy. 

2. Rodzinny dom pomocy stanowi form´ us∏ug
opiekuƒczych i bytowych Êwiadczonych ca∏odobowo
przez osob´ w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej
ni˝ trzech i nie wi´cej ni˝ oÊmiu osób wymagajàcych
z powodu wieku wsparcia w tej formie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stan-
dardy, rodzaj i zakres us∏ug bytowych i opiekuƒczych
Êwiadczonych przez rodzinny dom pomocy, warunki
kierowania, odp∏atnoÊci i nadzoru nad rodzinnymi do-
mami pomocy, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia w∏a-
Êciwej opieki osobom umieszczonym w rodzinnym
domu pomocy. 

Art. 53. 1. Osobie, która ze wzgl´du na trudnà sy-
tuacj´ ˝yciowà, wiek, niepe∏nosprawnoÊç lub chorob´
potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codzien-
nym ˝yciu, ale nie wymaga us∏ug w zakresie Êwiad-
czonym przez jednostk´ ca∏odobowej opieki, w szcze-
gólnoÊci osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie
opuszczajàcej rodzin´ zast´pczà, placówk´ opiekuƒ-
czo-wychowawczà, m∏odzie˝owy oÊrodek wycho-
wawczy, zak∏ad dla nieletnich, a tak˝e cudzoziemcowi,
który uzyska∏ w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodêcy lub ochron´ uzupe∏niajàcà, mo˝e byç przy-
znany pobyt w mieszkaniu chronionym.

2. Mieszkanie chronione jest formà pomocy spo-
∏ecznej przygotowujàcà osoby tam przebywajàce, pod
opiekà specjalistów, do prowadzenia samodzielnego
˝ycia lub zast´pujàcà pobyt w placówce zapewniajà-
cej ca∏odobowà opiek´. Mieszkanie chronione zapew-
nia warunki samodzielnego funkcjonowania w Êrodo-
wisku, w integracji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.

3. Mieszkanie chronione mo˝e byç prowadzone
przez ka˝dà jednostk´ organizacyjnà pomocy spo∏ecz-
nej lub organizacj´ po˝ytku publicznego.
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Art. 53a.23) Wynagrodzenie za sprawowanie opie-
ki wyp∏aca si´ w wysokoÊci ustalonej przez sàd. Wy-
nagrodzenie to obliczone w stosunku miesi´cznym
nie mo˝e przekraczaç 1/10 przeci´tnego miesi´cznego
wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw, bez wy-
p∏at nagród z zysku, og∏oszonego przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego za okres poprzedzajàcy
dzieƒ przyznania wynagrodzenia.

Rozdzia∏ 2

Domy pomocy spo∏ecznej

Art. 54. 1. Osobie wymagajàcej ca∏odobowej opie-
ki z powodu wieku, choroby lub niepe∏nosprawnoÊci,
niemogàcej samodzielnie funkcjonowaç w codzien-
nym ˝yciu, której nie mo˝na zapewniç niezb´dnej po-
mocy w formie us∏ug opiekuƒczych, przys∏uguje pra-
wo do umieszczenia w domu pomocy spo∏ecznej. 

2. Osob´, o której mowa w ust. 1, kieruje si´ do
domu pomocy spo∏ecznej odpowiedniego typu, zloka-
lizowanego jak najbli˝ej miejsca zamieszkania osoby
kierowanej, z zastrze˝eniem ust. 2a, chyba ˝e okolicz-
noÊci sprawy wskazujà inaczej, po uzyskaniu zgody
tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na
umieszczenie w domu pomocy spo∏ecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin ocze-
kiwania na umieszczenie w domu pomocy spo∏ecznej
danego typu zlokalizowanym najbli˝ej miejsca za-
mieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesià-
ce, osob´, o której mowa w ust. 1, kieruje si´ na jej
wniosek do domu pomocy spo∏ecznej tego samego
typu zlokalizowanego jak najbli˝ej miejsca zamieszka-
nia osoby kierowanej, w którym przewidywany ter-
min oczekiwania na umieszczenie jest krótszy ni˝
3 miesiàce.

3. Osoba wymagajàca wzmo˝onej opieki medycz-
nej kierowana jest przez starost´ do zak∏adu opiekuƒ-
czo-leczniczego lub placówki piel´gnacyjno-opiekuƒ-
czej.

4. W przypadku gdy osoba bezwzgl´dnie wyma-
gajàca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie
wyra˝ajà zgody na umieszczenie w domu pomocy
spo∏ecznej lub po umieszczeniu wycofajà swojà zgo-
d´, oÊrodek pomocy spo∏ecznej lub dom pomocy spo-
∏ecznej sà obowiàzane do zawiadomienia o tym w∏a-
Êciwego sàdu, a je˝eli osoba taka nie ma przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna — prokuratora. 

Art. 55. 1. Dom pomocy spo∏ecznej Êwiadczy us∏u-
gi bytowe, opiekuƒcze, wspomagajàce i edukacyjne
na poziomie obowiàzujàcego standardu, w zakresie
i formach wynikajàcych z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywajàcych, zwanych dalej „miesz-
kaƒcami domu”.

2. Organizacja domu pomocy spo∏ecznej, zakres
i poziom us∏ug Êwiadczonych przez dom uwzgl´dnia
w szczególnoÊci wolnoÊç, intymnoÊç, godnoÊç i po-
czucie bezpieczeƒstwa mieszkaƒców domu oraz sto-
pieƒ ich fizycznej i psychicznej sprawnoÊci.

3. Dom pomocy spo∏ecznej mo˝e równie˝ Êwiad-
czyç us∏ugi opiekuƒcze i specjalistyczne us∏ugi opie-
kuƒcze dla osób w nim niezamieszkujàcych. 

Art. 56. Domy pomocy spo∏ecznej, w zale˝noÊci od
tego, dla kogo sà przeznaczone, dzielà si´ na domy
dla:

1) osób w podesz∏ym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) doros∏ych niepe∏nosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych intelektual-
nie; 

6) osób niepe∏nosprawnych fizycznie. 

Art. 56a. 1. Dom pomocy spo∏ecznej mo˝e byç
prowadzony ∏àcznie dla:

1) osób w podesz∏ym wieku oraz osób przewlekle so-
matycznie chorych;

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób
niepe∏nosprawnych fizycznie;

3) osób w podesz∏ym wieku oraz osób niepe∏no-
sprawnych fizycznie;

4) osób doros∏ych niepe∏nosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych inte-
lektualnie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dom po-
mocy spo∏ecznej Êwiadczy us∏ugi na poziomie obo-
wiàzujàcego standardu odpowiednio dla ka˝dego ro-
dzaju domu.

Art. 57. 1. Domy pomocy spo∏ecznej mogà prowa-
dziç, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

1) jednostki samorzàdu terytorialnego;

2) KoÊció∏ Katolicki, inne koÊcio∏y, zwiàzki wyznanio-
we oraz organizacje spo∏eczne, fundacje i stowa-
rzyszenia;

3) inne osoby prawne;

4) osoby fizyczne. 

2. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy spo-
∏ecznej wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na po-
∏o˝enie domu.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie, je˝eli podmiot
o nie wyst´pujàcy:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w niniejszej ustawie;

2) spe∏nia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1
i 2; 

3) przedstawi:

a) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny do nie-
ruchomoÊci, na której jest usytuowany dom,

———————
23) Dodany przez art. 6 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 4.
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b) dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

c) regulamin organizacyjny domu pomocy spo-
∏ecznej lub jego projekt,

d) w przypadku podmiotów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—4:
— dokumenty potwierdzajàce status prawny te-

go podmiotu,
— informacj´ o sposobie finansowania domu

i niezaleganiu z p∏atnoÊciami wobec urz´du
skarbowego i sk∏adkami do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych,

— informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralnoÊci za przest´pstwo umyÊlne
osoby, która b´dzie kierowa∏a domem, oraz
zaÊwiadczenie, ˝e ze wzgl´du na stan zdro-
wia jest ona zdolna do kierowania domem.

4. Zezwolenie wydaje si´ po przeprowadzeniu wi-
zytacji obiektu, w którym usytuowany jest dom pomo-
cy spo∏ecznej.

5. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy spo-
∏ecznej wydaje si´ na czas nieokreÊlony. 

6. Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy
spo∏ecznej. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca,
og∏asza rejestr domów pomocy spo∏ecznej w woje-
wódzkim dzienniku urz´dowym.

7. Bez zgody wojewody w∏aÊciwe organy samo-
rzàdu województwa, powiatu i miasta na prawach po-
wiatu nie mogà zmieniç przeznaczenia oraz typu do-
mu pomocy spo∏ecznej i oÊrodka wsparcia.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób funkcjonowania okreÊlonych typów do-
mów pomocy spo∏ecznej i obowiàzujàcy standard
podstawowych us∏ug Êwiadczonych przez domy
pomocy spo∏ecznej,

2) rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania
zezwolenia,

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia,

4) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegajà-
cych si´ o przyj´cie do domu pomocy spo∏ecznej

— uwzgl´dniajàc indywidualne potrzeby i mo˝liwo-
Êci psychofizyczne mieszkaƒców domów oraz osób
kierowanych do domów pomocy spo∏ecznej. 

Art. 57a. 1. Je˝eli podmiot, któremu wydano ze-
zwolenie na prowadzenie domu pomocy spo∏ecznej:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone w niniejszej
ustawie,

2) przesta∏ spe∏niaç standardy, o których mowa
w art. 55 ust. 1 i 2,

3) nie przedstawi na ˝àdanie wojewody w wyznaczo-
nym terminie aktualnych dokumentów lub infor-
macji, o których mowa w art. 57 ust. 3 pkt 3

— wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spe∏-
nienie warunków lub standardów albo na dostarcze-
nie wymaganych dokumentów lub informacji.

2. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1, wojewoda cofa zezwolenie na prowa-
dzenie domu pomocy spo∏ecznej.

3. W przypadku cofni´cia zezwolenia, wojewoda
wykreÊla dom z rejestru domów pomocy spo∏ecznej.

Art. 58. 1. Wydatki zwiàzane z zapewnieniem ca∏o-
dobowej opieki mieszkaƒcom oraz zaspokajaniem ich
niezb´dnych potrzeb bytowych i spo∏ecznych w ca∏o-
Êci pokrywa dom pomocy spo∏ecznej. 

2. Dom pomocy spo∏ecznej umo˝liwia i organizuje
mieszkaƒcom pomoc w korzystaniu ze Êwiadczeƒ
zdrowotnych przys∏ugujàcych im na podstawie od-
r´bnych przepisów. 

3. Dom pomocy spo∏ecznej pokrywa op∏aty rycza∏-
towe i cz´Êciowà odp∏atnoÊç do wysokoÊci limitu ce-
ny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia6).

4. Dom pomocy spo∏ecznej mo˝e pokryç wydatki
ponoszone na niezb´dne us∏ugi piel´gnacyjne w za-
kresie wykraczajàcym poza uprawnienia wynikajàce
z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia6). 

Art. 59. 1. Decyzj´ o skierowaniu do domu pomo-
cy spo∏ecznej i decyzj´ ustalajàcà op∏at´ za pobyt
w domu pomocy spo∏ecznej wydaje organ gminy w∏a-
Êciwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu
pomocy spo∏ecznej. 

2. Decyzj´ o umieszczeniu w domu pomocy spo-
∏ecznej wydaje organ gminy prowadzàcej dom pomo-
cy spo∏ecznej lub starosta powiatu prowadzàcego
dom pomocy spo∏ecznej. W przypadku regionalnych
domów pomocy spo∏ecznej decyzj´ wydaje marsza∏ek
województwa, z zastrze˝eniem ust. 5.

3. W razie niemo˝noÊci umieszczenia w domu po-
mocy spo∏ecznej z powodu braku wolnych miejsc, po-
wiadamia si´ osob´ o wpisaniu na list´ oczekujàcych
oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na
umieszczenie w domu pomocy spo∏ecznej.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do domów pomo-
cy spo∏ecznej prowadzonych na zlecenie organów
jednostek samorzàdu terytorialnego.

5. W przypadku regionalnego domu pomocy spo-
∏ecznej finansowanego z dochodów w∏asnych samo-
rzàdu województwa decyzj´ o skierowaniu wydaje or-
gan gminy, a decyzj´ o umieszczeniu i op∏acie za po-
byt wydaje marsza∏ek województwa na podstawie
art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przy czym art. 64 sto-
suje si´ odpowiednio. 

Art. 60. 1. Pobyt w domu pomocy spo∏ecznej jest
odp∏atny do wysokoÊci Êredniego miesi´cznego kosz-
tu utrzymania.

2. Âredni miesi´czny koszt utrzymania mieszkaƒca:

1) w domu pomocy spo∏ecznej o zasi´gu gminnym
— ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i og∏a-
sza w wojewódzkim dzienniku urz´dowym, nie
póêniej ni˝ do dnia 31 marca ka˝dego roku;
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2) w domu pomocy spo∏ecznej o zasi´gu powiato-
wym — ustala starosta i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do dnia
31 marca ka˝dego roku;

3) w regionalnym domu pomocy spo∏ecznej — usta-
la marsza∏ek województwa i og∏asza w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do dnia
31 marca ka˝dego roku.

3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi
podstaw´ do ustalenia odp∏atnoÊci za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej od nast´pnego miesiàca przypa-
dajàcego po miesiàcu, w którym zosta∏o opublikowa-
ne. Do tego czasu odp∏atnoÊç za pobyt w domu po-
mocy spo∏ecznej ustala si´ na podstawie og∏oszenia
z roku poprzedniego. 

4. W domu pomocy spo∏ecznej, który rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç, Êredni miesi´czny koszt utrzymania
mieszkaƒca ustala si´ w wysokoÊci Êredniej woje-
wódzkiej kwoty Êredniego kosztu utrzymania w do-
mach pomocy spo∏ecznej danego typu.

5. W celu ustalenia Êredniego miesi´cznego kosz-
tu utrzymania w domu pomocy spo∏ecznej, który nie
by∏ prowadzony przez ca∏y rok kalendarzowy, kwot´
kosztów dzia∏alnoÊci domu wynikajàcà z utrzymania
mieszkaƒców z roku poprzedniego dzieli si´ przez licz-
b´ miesi´cy w roku przypadajàcych po miesiàcu wy-
dania zezwolenia na prowadzenie domu.

Art. 61. 1. Obowiàzani do wnoszenia op∏aty za po-
byt w domu pomocy spo∏ecznej sà w kolejnoÊci:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób ma∏olet-
nich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziec-
ka,

2) ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi,

3) gmina, z której osoba zosta∏a skierowana do do-
mu pomocy spo∏ecznej

— przy czym osoby i gmina okreÊlone w pkt 2 i 3 nie
majà obowiàzku wnoszenia op∏at, je˝eli mieszkaniec
domu ponosi pe∏nà odp∏atnoÊç. 

2. Op∏at´ za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej
wnoszà:

1) mieszkaniec domu, nie wi´cej jednak ni˝ 70 %
swojego dochodu, a w przypadku osób ma∏olet-
nich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziec-
ka, nie wi´cej ni˝ 70 % tego dochodu; 

2) ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi — zgodnie
z umowà zawartà w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej,
je˝eli dochód jest wy˝szy ni˝ 250 % kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarujàcej,
jednak kwota dochodu pozostajàca po wniesie-
niu op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 250 % tego
kryterium, 

b) w przypadku osoby w rodzinie, je˝eli posiadany
dochód na osob´ jest wy˝szy ni˝ 250 % kryte-
rium dochodowego na osob´ w rodzinie, z tym
˝e kwota dochodu pozostajàca po wniesieniu
op∏aty nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 250 % kryterium
dochodowego na osob´ w rodzinie;

3) gmina, z której osoba zosta∏a skierowana do do-
mu pomocy spo∏ecznej — w wysokoÊci ró˝nicy
mi´dzy Êrednim kosztem utrzymania w domu po-
mocy spo∏ecznej a op∏atami wnoszonymi przez
osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

2a. Op∏at´ za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej
mogà wnosiç osoby niewymienione w ust. 2. 

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmi-
na wnosi op∏at´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednim
kosztem utrzymania w domu pomocy spo∏ecznej
a op∏atami wnoszonymi przez osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a,
art. 103 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. W przypadku niewywiàzywania si´ osób, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiàzku op∏aty
za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej op∏aty te zast´p-
czo wnosi gmina, z której osoba zosta∏a skierowana
do domu pomocy spo∏ecznej. Gminie przys∏uguje
prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel
wydatków.

4. Dochód mieszkaƒca domu podejmujàcego pra-
c´ ze wskazaƒ terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub
uczestniczàcego w warsztatach terapii zaj´ciowej, sta-
nowiàcy podstaw´ naliczania op∏aty, zmniejsza si´
o 50 % kwoty otrzymywanej z tytu∏u wynagrodzenia
za t´ prac´ lub o kwot´ odpowiadajàcà wysokoÊci kie-
szonkowego wyp∏acanego z tytu∏u uczestnictwa
w tych warsztatach. 

Art. 62. 1. Mieszkaniec domu wnosi op∏at´ do ka-
sy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgo-
dà op∏ata mo˝e byç potràcana:

1) z emerytury lub renty mieszkaƒca domu — przez
w∏aÊciwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie
z odr´bnymi przepisami;

2) z zasi∏ku sta∏ego mieszkaƒca domu — przez oÊro-
dek pomocy spo∏ecznej dokonujàcy wyp∏aty
Êwiadczenia; op∏at´ za pobyt oÊrodek pomocy
spo∏ecznej przekazuje na rachunek bankowy do-
mu pomocy spo∏ecznej. 

2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2
i ust. 2a, wnoszà op∏at´ ustalonà zgodnie z art. 61
ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy
gminy, z której mieszkaniec domu zosta∏ skierowany;
op∏at´ t´ gmina wraz z op∏atà, o której mowa w art. 61
ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy w∏aÊci-
wego domu pomocy spo∏ecznej.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 2, przeznacza si´
na utrzymanie domu pomocy spo∏ecznej.

Art. 63. 1. Mieszkaniec domu, a tak˝e inna osoba
obowiàzana do wnoszenia op∏at za pobyt w domu po-
mocy spo∏ecznej, je˝eli mieszkaniec domu przebywa
u tej osoby, nie ponoszà op∏at za okres nieobecnoÊci
mieszkaƒca domu nieprzekraczajàcej 21 dni w roku
kalendarzowym. 

2. Za ma∏oletniego mieszkaƒca domu nie wnosi
si´ op∏aty z jego dochodu i dochodu osób obowiàza-
nych do wnoszenia op∏aty w okresie jego nieobecno-
Êci nieprzekraczajàcej 70 dni w roku kalendarzowym,
je˝eli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.
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Art. 64. Osoby wnoszàce op∏at´ za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej mo˝na zwolniç, na ich wniosek,
cz´Êciowo lub ca∏kowicie z tej op∏aty, w szczególnoÊci
je˝eli:

1) wnoszà op∏at´ za pobyt innych cz∏onków rodziny
w domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodku wsparcia
lub innej placówce;

2) wyst´pujà uzasadnione okolicznoÊci, zw∏aszcza
d∏ugotrwa∏a choroba, bezrobocie, niepe∏nospraw-
noÊç, Êmierç cz∏onka rodziny, straty materialne
powsta∏e w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej lub innych
zdarzeƒ losowych;

3) ma∏˝onkowie, zst´pni, wst´pni utrzymujà si´
z jednego Êwiadczenia lub wynagrodzenia;

4) osoba obowiàzana do wnoszenia op∏aty jest
w cià˝y lub samotnie wychowuje dziecko. 

Art. 65. 1. Do domów pomocy spo∏ecznej prowa-
dzonych przez podmioty niepubliczne, o których mo-
wa w art. 57 ust. 1 pkt 2—4, je˝eli nie sà one prowa-
dzone na zlecenie organu jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, nie stosuje si´ art. 59—64. 

2. W przypadku braku miejsc w domu pomocy
spo∏ecznej o zasi´gu gminnym lub powiatowym gmi-
na mo˝e kierowaç osoby tego wymagajàce do domu
pomocy spo∏ecznej, który nie jest prowadzony na zle-
cenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub staro-
sty. W takim przypadku stosuje si´ odpowiednio
art. 61—64, z tym ˝e wysokoÊç op∏aty za pobyt w ta-
kim domu okreÊla umowa zawarta przez gmin´ z pod-
miotem prowadzàcym dom.

Art. 66. Rada gminy mo˝e okreÊliç, w drodze
uchwa∏y, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1
pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, korzystniejsze warunki ustalania
op∏at za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej o zasi´gu
gminnym, cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia
z tych op∏at, zwrotu nale˝noÊci za okres nieobecnoÊci
osoby w domu.

Rozdzia∏ 3

Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie prowadzenia
placówki zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ osobom
niepe∏nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom

w podesz∏ym wieku

Art. 67. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie pro-
wadzenia placówki zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´
osobom niepe∏nosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podesz∏ym wieku mo˝e byç prowadzona
po uzyskaniu zezwolenia wojewody. 

2. Wojewoda wydaje zezwolenie, je˝eli podmiot
o nie wyst´pujàcy:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w niniejszej ustawie;

2) spe∏nia standardy, o których mowa w art. 68;

3) przedstawi:

a) wniosek o zezwolenie,

b) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny do
nieruchomoÊci, na której jest usytuowany dom,

c) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu potwierdza-
jàce mo˝liwoÊç u˝ytkowania obiektu okreÊlone-
go w kategorii XI za∏àcznika do ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.24)),

d) koncepcj´ prowadzenia placówki,

e) informacj´ o sposobie finansowania placówki
i niezaleganiu z p∏atnoÊciami wobec urz´du
skarbowego i sk∏adkami do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych,

f) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralnoÊci osoby, która b´dzie kierowa∏a
placówkà, i zaÊwiadczenie, ˝e ze wzgl´du na
stan zdrowia jest ona zdolna do prowadzenia
placówki.

3. Wojewoda prowadzi rejestr placówek, o których
mowa w ust. 1. Rejestr jest jawny. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
post´powania w sprawach dotyczàcych wydawania
i cofania zezwoleƒ na prowadzenie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki za-
pewniajàcej ca∏odobowà opiek´ osobom niepe∏no-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
sz∏ym wieku i wzór wniosku o zezwolenie, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej opieki oso-
bom przebywajàcym w takich placówkach. 

Art. 68. 1. Opieka w placówce zapewniajàcej ca∏o-
dobowà opiek´ osobom niepe∏nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podesz∏ym wieku polega
na Êwiadczeniu przez ca∏à dob´ us∏ug:

1) opiekuƒczych zapewniajàcych:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynno-
Êciach ˝yciowych,

b) piel´gnacj´, w tym piel´gnacj´ w czasie choro-
by,

c) opiek´ higienicznà,

d) niezb´dnà pomoc w za∏atwianiu spraw osobi-
stych,

e) kontakty z otoczeniem;

2) bytowych zapewniajàcych:

a) miejsce pobytu,

b) wy˝ywienie,

c) utrzymanie czystoÊci.

2. Sposób Êwiadczenia us∏ug powinien uwzgl´d-
niaç stan zdrowia, sprawnoÊç fizycznà i intelektualnà
oraz indywidualne potrzeby i mo˝liwoÊci osoby prze-
bywajàcej w placówce, a tak˝e prawa cz∏owieka,
w tym w szczególnoÊci prawo do godnoÊci, wolnoÊci,
intymnoÊci i poczucia bezpieczeƒstwa.
———————
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 160, poz. 1267 i Nr 161, poz. 1279.
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3. Us∏ugi opiekuƒcze powinny zapewniaç:

1) pomoc w czynnoÊciach ˝ycia codziennego, w mia-
r´ potrzeby pomoc w ubieraniu si´, jedzeniu, my-
ciu i kàpaniu;

2) organizacj´ czasu wolnego;

3) pomoc w zakupie odzie˝y i obuwia;

4) piel´gnacj´ w chorobie oraz pomoc w korzystaniu
ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.

4. Miejsce pobytu powinno spe∏niaç nast´pujàce
warunki:

1) budynek i jego otoczenie — bez barier architekto-
nicznych;

2) w budynkach wielokondygnacyjnych bez wind —
pokoje mieszkalne usytuowane na parterze;

3) pokoje mieszkalne — nie wi´cej ni˝ trzyosobowe,
z tym ˝e:

a) pokój jednoosobowy — nie mniejszy ni˝ 9 m2,

b) pokój dwu- i trzyosobowy — o powierzchni nie
mniejszej ni˝ po 6 m2 na osob´,

c) pokoje mieszkalne — wyposa˝one w ∏ó˝ko lub
tapczan, szaf´, stó∏, krzes∏a i szafk´ nocnà dla
ka˝dej osoby,

d) pokój mieszkalny uznaje si´ za spe∏niajàcy wy-
maganà norm´, o której mowa w lit. a i b, jeÊli
odst´pstwo od wymaganej powierzchni nie jest
wi´ksze ni˝ 5 %.

5. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna po-
siadaç:

1) pokój dziennego pobytu s∏u˝àcy jako jadalnia;

2) pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia;

3) jednà ∏azienk´ dla nie wi´cej ni˝ pi´ciu osób i jed-
nà toalet´ dla nie wi´cej ni˝ czterech osób, wypo-
sa˝one w uchwyty u∏atwiajàce osobom mniej
sprawnym korzystanie z tych pomieszczeƒ, z tym
˝e jeÊli liczba osób le˝àcych przekracza 50 % ogól-
nej liczby mieszkaƒców, dopuszcza si´ zmniejsze-
nie liczby tych pomieszczeƒ o 25 %.

5a. Placówki mieszczàce si´ w budynkach wpisa-
nych do rejestru zabytków sà obowiàzane spe∏niç wa-
runki, o których mowa w ust. 4 i 5, w zakresie, w jakim
nie narusza to przepisów ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póên. zm.25)).

6. Placówka, o której mowa w ust. 1, powinna za-
pewniç:

1) co najmniej 3 posi∏ki dziennie, w tym posi∏ki diete-
tyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

2) przerw´ mi´dzy posi∏kami nie krótszà ni˝ 4 godzi-
ny, przy czym ostatni posi∏ek nie powinien byç po-
dawany wczeÊniej ni˝ o godzinie 18;

3) dost´p do drobnych posi∏ków i napojów mi´dzy
posi∏kami;

4) mo˝liwoÊç spo˝ywania posi∏ków w pokoju miesz-
kalnym, w razie potrzeby karmienie;

5) Êrodki higieny osobistej, Êrodki czystoÊci, przybory
toaletowe i inne przedmioty niezb´dne do higieny
osobistej;

6) sprzàtanie pomieszczeƒ, w miar´ potrzeby, nie
rzadziej ni˝ raz dziennie.

Art. 69. 1. W przypadku prowadzenia przez pod-
mioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, w ra-
mach dzia∏alnoÊci statutowej, placówek zapewniajà-
cych ca∏odobowà opiek´ osobom niepe∏nospraw-
nym, przewlekle chorym lub osobom w podesz∏ym
wieku, stosuje si´ art. 67 ust. 1—3 i art. 68.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
post´powania w sprawach dotyczàcych wydawania
i cofania zezwoleƒ na prowadzenie placówki zapew-
niajàcej ca∏odobowà opiek´ osobom niepe∏nospraw-
nym, przewlekle chorym lub osobom w podesz∏ym
wieku i wzór wniosku o zezwolenie, uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej opieki osobom
przebywajàcym w takich placówkach.

Rozdzia∏ 4

Opieka nad rodzinà i dzieckiem

Art. 70. 1. Rodzinie majàcej trudnoÊci w wype∏nia-
niu swoich zadaƒ oraz dziecku z tej rodziny udziela si´
pomocy, w szczególnoÊci w formie:

1) poradnictwa rodzinnego;

2) terapii rodzinnej rozumianej jako dzia∏ania psycho-
logiczne, pedagogiczne i socjologiczne, majàce na
celu przywrócenie rodzinie zdolnoÊci do wype∏nia-
nia jej zadaƒ;

3) pracy socjalnej;

4) zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza
rodzinà. 

2. Rodzina otrzymuje pomoc w szczególnoÊci
przez dzia∏ania:

1) specjalisty przygotowanego do pracy z rodzinà
lub w Êrodowisku lokalnym;

2) placówek opiekuƒczo-wychowawczych wsparcia
dziennego;

3) innych podmiotów, których dzia∏anie daje po-
trzebne wsparcie dziecku i rodzinie. 

3. Udzielajàc pomocy nale˝y mieç na wzgl´-
dzie podmiotowoÊç dziecka i rodziny oraz prawo
dziecka do:

1) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowy-
wania dziecka poza rodzinà do zapewnienia mu
w miar´ mo˝liwoÊci zgodnie z jego potrzebami
opieki i wychowania w rodzinnych formach opieki
zast´pczej;

———————
25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192,
poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804. 
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2) zapewnienia stabilnego Êrodowiska wychowaw-
czego;

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzinà;

4) powrotu do rodziny naturalnej;

5) traktowania w sposób sprzyjajàcy poczuciu god-
noÊci i wartoÊci osobowej;

6) ochrony przed arbitralnà lub bezprawnà ingeren-
cjà w ˝ycie prywatne dziecka;

7) praktyk religijnych zgodnych z wolà rodziców i po-
trzebami dziecka;

8) kszta∏cenia, rozwoju uzdolnieƒ, zainteresowaƒ
i indywidualnoÊci oraz zabawy i wypoczynku;

9) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego ˝y-
cia w przypadku wychowywania poza rodzinà na-
turalnà;

10) dost´pu do informacji;

11) wyra˝ania opinii w sprawach, które go dotyczà;

12) ochrony przed poni˝ajàcym traktowaniem i kara-
niem.

Art. 71. 1. W celu wsparcia funkcji opiekuƒczych
rodziny dziecko mo˝e zostaç obj´te opiekà i wycho-
waniem w nast´pujàcych placówkach opiekuƒczo-
-wychowawczych wsparcia dziennego:

1) opiekuƒczej, prowadzonej w formie kó∏ zaintere-
sowaƒ, Êwietlic, klubów, ognisk wychowawczych,
które pomagajà dzieciom w pokonywaniu trudno-
Êci szkolnych i organizowaniu czasu wolnego;

2) specjalistycznej, w której jest realizowany pro-
gram psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, re-
habilitacja, resocjalizacja.

2. Pobyt w placówce opiekuƒczo-wychowawczej
wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodp∏atny. 

3. W dzia∏aniach wychowawczych organizowa-
nych w placówce opiekuƒczo-wychowawczej wspar-
cia dziennego powinni czynnie uczestniczyç rodzice
lub opiekunowie dziecka. 

4. Placówka opiekuƒczo-wychowawcza wsparcia
dziennego wspó∏dzia∏a z osobami i podmiotami dzia-
∏ajàcymi w Êrodowisku lokalnym. 

Art. 72. 1. Dziecku pozbawionemu ca∏kowicie lub
cz´Êciowo opieki rodzicielskiej zapewnia si´ opiek´
i wychowanie w rodzinie zast´pczej. 

2. Rodzina zast´pcza mo˝e byç ustanowiona rów-
nie˝ dla dziecka niedostosowanego spo∏ecznie.

3. Rodzina zast´pcza w wype∏nianiu swoich funk-
cji kieruje si´ dobrem przyj´tego dziecka i poszano-
waniem jego praw.

4. Rodzina zast´pcza sprawuje opiek´ nad powie-
rzonym dzieckiem osobiÊcie, z wyjàtkiem przypadków
gdy osoba pe∏niàca funkcj´ rodziny zast´pczej okreso-
wo nie mo˝e z powodów zdrowotnych lub losowych

sprawowaç opieki osobiÊcie albo gdy dziecko okreso-
wo przebywa w szczególnoÊci w sanatorium, szpitalu,
domu pomocy spo∏ecznej, specjalnym oÊrodku szkol-
no-wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku wycho-
wawczym lub w innej placówce zapewniajàcej opiek´
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem sta∏ego zamieszkania.

5. Rodzina zast´pcza zapewnia dziecku warunki
rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu
zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

1) odpowiednie warunki bytowe;

2) mo˝liwoÊci rozwoju fizycznego, psychicznego
i spo∏ecznego;

3) mo˝liwoÊci zaspokojenia indywidualnych potrzeb
dziecka;

4) mo˝liwoÊç w∏aÊciwej edukacji i rozwoju zaintere-
sowaƒ;

5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organiza-
cji czasu wolnego.

6. Umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej na-
st´puje na podstawie orzeczenia sàdu. Przy umiesz-
czaniu kolejnego dziecka w istniejàcej ju˝ rodzinie za-
st´pczej sàd zasi´ga opinii powiatowego centrum po-
mocy rodzinie w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania rodziny zast´pczej.

7. W przypadku pilnej koniecznoÊci zapewnienia
dziecku opieki zast´pczej umieszczenie dziecka w ro-
dzinie zast´pczej jest mo˝liwe na wniosek lub za zgo-
dà rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno-
prawnej zawartej mi´dzy rodzinà zast´pczà a starostà
w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania tej
rodziny. O zawartej umowie starosta zawiadamia nie-
zw∏ocznie sàd. 

8. Z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu
regulujàcego sytuacj´ dziecka umowa, o której mowa
w ust. 7, wygasa. 

9. Obowiàzek opieki nad dzieckiem i jego wycho-
wania rodzina zast´pcza podejmuje z dniem umiesz-
czenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia
sàdu albo umowy, o której mowa w ust. 7. 

10. Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej z mocy
prawa ustaje z dniem osiàgni´cia przez dziecko pe∏no-
letnoÊci, z zastrze˝eniem art. 78 ust. 5. 

Art. 73. 1. Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo-
˝e byç powierzone ma∏˝onkom lub osobie niepozosta-
jàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli osoby te spe∏niajà
nast´pujàce warunki:

1) dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ ro-
dziny zast´pczej;

2) majà sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) korzystajà z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich;

4) nie sà lub nie by∏y pozbawione w∏adzy rodziciel-
skiej, nie sà ograniczone we w∏adzy rodzicielskiej
ani te˝ w∏adza rodzicielska nie zosta∏a im zawie-
szona;
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5) wywiàzujà si´ z obowiàzku ∏o˝enia na utrzymanie
osoby najbli˝szej lub innej osoby, gdy cià˝y na
nich taki obowiàzek z mocy prawa lub orzeczenia
sàdu;

6) nie sà chore na chorob´ uniemo˝liwiajàcà w∏aÊci-
wà opiek´ nad dzieckiem, co zosta∏o stwierdzone
zaÊwiadczeniem lekarskim;

7) majà odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz
sta∏e êród∏o utrzymania;

8) uzyska∏y pozytywnà opini´ oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania. 

2. Nie mo˝na ∏àczyç pe∏nienia funkcji rodziny za-
st´pczej z kierowaniem placówkà rodzinnà, a tak˝e nie
mo˝na ∏àczyç pe∏nienia ró˝nych funkcji rodziny za-
st´pczej, z zastrze˝eniem art. 74 ust. 9.

3. Przy doborze rodziny zast´pczej dla dziecka
uwzgl´dnia si´:

1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dziec-
kiem, je˝eli dajà gwarancj´ poprawy sytuacji
dziecka;

2) przygotowanie kandydatów do pe∏nienia funkcji
rodziny zast´pczej;

3) odpowiednià ró˝nic´ wieku mi´dzy kandydatami
do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej a dziec-
kiem;

4) poziom rozwoju i sprawnoÊci dziecka, wymagania
w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej
lub resocjalizacyjnej oraz mo˝liwoÊci zaspokajania
potrzeb dziecka;

5) zasad´ nieroz∏àczania rodzeƒstwa; 

6) w miar´ mo˝liwoÊci opini´ wyra˝onà przez dziecko.

4. W przypadku gdy rodzina zast´pcza nie wype∏-
nia swoich funkcji, starosta zawiadamia sàd o ko-
niecznoÊci jej rozwiàzania.

Art. 74. 1. Rodziny zast´pcze dzielà si´ na:

1) spokrewnione z dzieckiem;

2) niespokrewnione z dzieckiem;

3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a) wielodzietne,

b) specjalistyczne,

c) o charakterze pogotowia rodzinnego. 

2. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
wielodzietnej rodzinie zast´pczej umieszcza si´ w tym
samym czasie nie mniej ni˝ troje i nie wi´cej ni˝ sze-
Êcioro dzieci. W przypadku koniecznoÊci umieszczenia
w rodzinie licznego rodzeƒstwa liczba dzieci w wielo-
dzietnej rodzinie zast´pczej mo˝e si´ zwi´kszyç. 

3. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
specjalistycznej rodzinie zast´pczej umieszcza si´
dzieci niedostosowane spo∏ecznie albo dzieci z ró˝ny-
mi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymaga-
jàcymi szczególnej opieki i piel´gnacji. W rodzinie tej
mo˝e wychowywaç si´ w tym samym czasie nie wi´-
cej ni˝ troje dzieci. 

4. W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem ro-
dzinie zast´pczej o charakterze pogotowia rodzinnego
umieszcza si´ nie wi´cej ni˝ 3 dzieci na pobyt okreso-
wy do czasu unormowania sytuacji ˝yciowej dziecka,
nie d∏u˝ej ni˝ na 12 miesi´cy. W szczególnie uzasad-
nionych przypadkach pobyt dziecka mo˝e byç prze-
d∏u˝ony, jednak nie wi´cej ni˝ o kolejne 3 miesiàce. 

4a. W spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zast´p-
czej i niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zast´p-
czej mo˝e przebywaç w tym samym czasie nie wi´cej
ni˝ troje dzieci. W przypadku koniecznoÊci umieszcze-
nia w rodzinie rodzeƒstwa dopuszcza si´ pobyt wi´k-
szej liczby dzieci w spokrewnionej z dzieckiem rodzi-
nie zast´pczej i niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zast´pczej.

4b. Dotychczasowy opiekun dziecka, za poÊrednic-
twem powiatowego centrum pomocy rodzinie, prze-
kazuje rodzinie zast´pczej nast´pujàcà dokumentacj´:

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sie-
rot lub pó∏sierot równie˝ odpis aktu zgonu zmar∏e-
go rodzica;

2) dost´pnà dokumentacj´ o stanie zdrowia dziecka;

3) dokumenty szkolne, w szczególnoÊci Êwiadectwa
szkolne, karty szczepieƒ.

4c. Dokumentacj´, o której mowa w ust. 4b, po-
wiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje nie-
zw∏ocznie rodzinie zast´pczej, nie póêniej ni˝ w mo-
mencie umieszczenia w tej rodzinie dziecka.

4d. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
kumentacja mo˝e byç przekazana rodzinie zast´pczej
po dniu przyj´cia do tej rodziny dziecka, jednak przed
dniem, w którym przeprowadza si´ rodzinny wywiad
Êrodowiskowy w celu przyznania pomocy pieni´˝nej
na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

4e. Niezale˝nie od dokumentacji, o której mowa
w ust. 4b pkt 2, rodzina zast´pcza ma prawo do otrzy-
mania lub wglàdu do wszelkiej dost´pnej dokumenta-
cji medycznej, dotyczàcej przyj´tego dziecka.

5. Rodzina zast´pcza, o której mowa w ust. 4, nie
mo˝e odmówiç przyj´cia dziecka w wieku do 10 lat, je-
˝eli zosta∏o doprowadzone przez policj´.

6. Przyj´cie dziecka doprowadzonego przez policj´
mo˝e nastàpiç bez zgody opiekunów prawnych w sy-
tuacji zagro˝enia dobra dziecka, a w szczególnoÊci:

1) zagro˝enia zdrowia lub ˝ycia dziecka;

2) porzucenia dziecka;

3) gdy nie jest mo˝liwe ustalenie to˝samoÊci rodzi-
ców lub miejsca ich pobytu. 

7. O przyj´ciu dziecka doprowadzonego przez po-
licj´ zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina
zast´pcza o charakterze pogotowia rodzinnego po-
wiadamia niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 24 go-
dzin, sàd opiekuƒczy oraz powiatowe centrum pomo-
cy rodzinie, które podejmuje jak najszybciej dzia∏ania
majàce na celu wyjaÊnienie sytuacji dziecka.
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8. Dziecko doprowadzone przez policj´ przebywa
w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zast´pczej o charakterze pogotowia rodzinnego do
czasu wydania orzeczenia przez sàd opiekuƒczy. 

9. Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3, nie wyklucza pe∏nienia
funkcji rodziny zast´pczej spokrewnionej z dzieckiem. 

Art. 75. 1. Pe∏nienie funkcji zawodowej niespo-
krewnionej z dzieckiem rodziny zast´pczej wymaga:

1) uzyskania pozytywnej opinii oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania kandydata do pe∏nienia funkcji rodziny
zast´pczej, wydanej na podstawie rodzinnego wy-
wiadu Êrodowiskowego;

2) odbycia szkolenia oraz uzyskania zaÊwiadczenia
kwalifikacyjnego. 

2. Z rodzinà, która b´dzie pe∏ni∏a funkcj´ zawodo-
wej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zast´pczej,
starosta zawiera umow´, do której majà zastosowanie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.26)) dotyczàce umowy zlecenia.

3. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielo-
dzietna lub specjalistyczna rodzina zast´pcza otrzy-
muje wynagrodzenie z tytu∏u Êwiadczonej opieki i wy-
chowania. 

4. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzi-
na zast´pcza o charakterze pogotowia rodzinnego
otrzymuje wynagrodzenie z tytu∏u pozostawania
w gotowoÊci przyj´cia dziecka lub z tytu∏u Êwiadczo-
nej opieki i wychowania. 

5. Je˝eli umow´, o której mowa w ust. 2, zawiera-
jà ma∏˝onkowie, wynagrodzenie przys∏uguje tylko
jednemu z nich.

6. Funkcji zawodowej niespokrewnionej z dziec-
kiem rodziny zast´pczej nie mogà pe∏niç osoby ca∏ko-
wicie niezdolne do pracy. 

Art. 76. 1. Rozwiàzanie umowy o pe∏nienie funkcji
zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny za-
st´pczej nast´puje zgodnie z warunkami ustalonymi
w tej umowie, a w przypadku braku tych ustaleƒ roz-
wiàzanie nast´puje po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
wypowiedzenia dokonanego na piÊmie przez jednà ze
stron. 

2. W przypadku niewywiàzywania si´ zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zast´pczej
z przyj´tych zadaƒ lub ustania warunków, o których
mowa w art. 73, starosta zawiadamia o tym sàd i mo-
˝e rozwiàzaç z tà rodzinà umow´ o pe∏nienie funkcji
rodziny zast´pczej bez zachowania terminu wypowie-
dzenia. 

3. W przypadku rozwiàzania umowy zlecenia z za-
wodowà niespokrewnionà z dzieckiem rodzinà za-
st´pczà starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie
zast´pczej ma obowiàzek zapewnienia dziecku dalszej
opieki i wychowania. 

Art. 77. 1. Rodziny zast´pcze uczestniczà w szkole-
niu organizowanym przez powiatowe centrum pomo-
cy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez oÊrodek adop-
cyjno-opiekuƒczy lub inny podmiot. 

2. Szkolenie spokrewnionych rodzin zast´pczych
prowadzi si´ wed∏ug indywidualnego planu szkolenia,
w zale˝noÊci od potrzeb rodziny. 

3. Szkolenie niespokrewnionych z dzieckiem ro-
dzin zast´pczych oraz zawodowych niespokrewnio-
nych z dzieckiem rodzin zast´pczych prowadzi si´ we-
d∏ug programów szkolenia zatwierdzonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego. Zakres programu szkolenia dla niespokrew-
nionych z dzieckiem zawodowych rodzin zast´pczych
uwzgl´dnia specyfik´ zadaƒ opieki i wychowania sto-
jàcych przed tymi rodzinami.

4. Program szkolenia rodzin zast´pczych zatwier-
dza minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego na wniosek powiatowego centrum pomocy
rodzinie, oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego lub inne-
go podmiotu prowadzàcego szkolenie. 

5. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia pro-
gramu szkolenia rodzin zast´pczych nast´puje w dro-
dze decyzji administracyjnej. 

Art. 78. 1. Rodzinie zast´pczej udziela si´ pomocy
pieni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania
ka˝dego umieszczonego w niej dziecka.

2. Podstawà ustalenia wysokoÊci pomocy pieni´˝-
nej jest kwota 1 621 z∏, zwana dalej „podstawà”.

3. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania rodziny zast´pczej udziela tej rodzinie po-
mocy pieni´˝nej w wysokoÊci 40 % podstawy, po-
mniejszonej o kwot´ odpowiadajàcà 50 % dochodu
tego dziecka, nie mniej jednak ni˝ 10 % podstawy. 

———————
26) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959,
Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783,
z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166,
z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181,
poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012,
Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r.
Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075.
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4. Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania rodziny zast´pczej udziela tej rodzinie po-
mocy pieni´˝nej, uwzgl´dniajàc:

1) wiek dziecka,

2) stan zdrowia dziecka,

3) niedostosowanie spo∏eczne dziecka, je˝eli wyka-
zuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu
przepisów o post´powaniu w sprawach nieletnich

— w wysokoÊci wy˝szej ni˝ okreÊlona w ust. 3, lecz
nieprzekraczajàcej 80 % podstawy, pomniejszonej
o kwot´ odpowiadajàcà 50 % dochodu tego dziecka,
nie mniej jednak ni˝ 20 % podstawy. 

5. Rodzinie, która sprawowa∏a funkcj´ rodziny za-
st´pczej, przys∏uguje pomoc pieni´˝na w wysokoÊci
okreÊlonej w ust. 3 i 4 równie˝ po osiàgni´ciu przez
dziecko pe∏noletnoÊci, do czasu ukoƒczenia szko∏y,
w której rozpocz´∏o nauk´ przed osiàgni´ciem pe∏no-
letnoÊci, je˝eli nadal przebywa w tej rodzinie. 

6. W okresie wyp∏acania pomocy pieni´˝nej na
cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania pe∏noletnie-
go wychowanka rodziny zast´pczej nie przys∏uguje
pomoc, o której mowa w art. 88 ust. 1. 

7. Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zast´pcza
otrzymuje dodatkowo na ka˝de umieszczone w niej
dziecko kwot´ odpowiadajàcà 10 % podstawy z tytu-
∏u sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego
wychowania. 

7a. Starosta mo˝e przyznaç rodzinie zast´pczej
jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne na pokrycie nie-
zb´dnych wydatków zwiàzanych z potrzebami przyj-
mowanego do rodziny dziecka w wysokoÊci do 150 %
podstawy.

7b. W przypadku gdy na skutek zdarzenia losowe-
go dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej wyma-
ga dodatkowej pomocy, starosta mo˝e przyznaç rodzi-
nie zast´pczej na cz´Êciowe pokrycie skutków tego
zdarzenia:

1) jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci
do 50 % podstawy albo okresowe Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci do 50 % podstawy wyp∏a-
cane przez okres trwania bezpoÊrednich skutków
tego zdarzenia;

2) pomoc w formie rzeczowej o wartoÊci do 50 %
podstawy. 

8. Rodzina zast´pcza mo˝e zrezygnowaç z przys∏u-
gujàcej pomocy pieni´˝nej. 

9. W przypadku wykorzystywania pomocy pieni´˝-
nej, o której mowa w ust. 3—5 i 7—7b, niezgodnie
z przeznaczeniem lub jej marnotrawienia, pomoc ta
mo˝e byç przyznana w cz´Êci lub w ca∏oÊci w formie
niepieni´˝nej. 

10. Rodzina zast´pcza obowiàzana jest do wspó∏-
dzia∏ania z powiatowym centrum pomocy rodzinie.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób i zakres wspó∏dzia∏ania powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie z rodzinami zast´pczymi,

2) tryb przygotowywania kandydatów do pe∏nienia
funkcji i szkolenia rodzin zast´pczych ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem niespokrewnionych z dziec-
kiem rodzin zast´pczych oraz zawodowych nie-
spokrewnionych z dzieckiem rodzin zast´pczych,

3) zakres programowy szkolenia kandydatów do pe∏-
nienia funkcji rodzin zast´pczych, prowadzenia
placówek rodzinnych oraz rodzin zast´pczych,
w tym zakres programowy dla zawodowych nie-
spokrewnionych z dzieckiem rodzin zast´pczych
oraz tryb zatwierdzenia programów szkolenia ro-
dzin zast´pczych,

4) zakres wspó∏dzia∏ania powiatowego centrum po-
mocy rodzinie z sàdem,

5) wysokoÊç oraz szczegó∏owe warunki przyznawa-
nia pomocy pieni´˝nej, o której mowa w ust. 3 i 4,

6) szczegó∏owe warunki finansowania dziecka
umieszczonego w rodzinie zast´pczej, w tym tak˝e
przebywajàcego poza rodzinà zast´pczà,

7) szczegó∏owe warunki wynagradzania zawodo-
wych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin za-
st´pczych,

8) warunki i szczegó∏owà wysokoÊç odp∏atnoÊci ro-
dziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zast´p-
czych

— uwzgl´dniajàc dobro dziecka pozbawionego ca∏-
kowicie lub cz´Êciowo opieki rodziców. 

Art. 79. 1. Za pobyt dziecka w rodzinie zast´pczej
oraz osoby pe∏noletniej, o której mowa w art. 78
ust. 5, op∏at´, do wysokoÊci miesi´cznej pomocy pie-
ni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka umieszczonego w tej rodzinie, wnoszà rodzice.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do rodziców
dziecka pozostawionego przez matk´ w zak∏adzie
opieki zdrowotnej bezpoÊrednio po urodzeniu.

2. Decyzj´ administracyjnà o wysokoÊci tej op∏aty
wydaje starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie
zast´pczej. 

3. Starosta, ustalajàc wysokoÊç op∏aty rodziców
dziecka przebywajàcego w rodzinie zast´pczej,
uwzgl´dnia ich sytuacj´ rodzinnà, zdrowotnà, docho-
dowà i majàtkowà.

4. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do rodziców
pozbawionych w∏adzy rodzicielskiej lub rodziców, któ-
rym w∏adza rodzicielska zosta∏a zawieszona albo
ograniczona.

5. Starosta mo˝e cz´Êciowo albo ca∏kowicie zwol-
niç lub odstàpiç od ustalenia op∏aty, o której mowa
w ust. 1, na wniosek lub z urz´du, ze wzgl´du na trud-
nà sytuacj´ materialnà rodziny.
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6. Rada powiatu okreÊla, w drodze uchwa∏y, wa-
runki cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwalniania rodzi-
ców z op∏at, o których mowa w ust. 1. 

Art. 80. 1. Dziecko pozbawione cz´Êciowo lub ca∏-
kowicie opieki rodzicielskiej mo˝e byç umieszczane
w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wychowawczej
nast´pujàcego typu:

1) interwencyjnego; 

2) rodzinnego;

3) socjalizacyjnego. 

2. Ca∏odobowa placówka opiekuƒczo-wychowaw-
cza mo˝e ∏àczyç dzia∏ania interwencyjne, socjalizacyj-
ne i inne dzia∏ania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie,
przyjmujàc form´ placówki wielofunkcyjnej.

3. Ca∏odobowa placówka opiekuƒczo-wychowaw-
cza zapewnia dziecku ca∏odobowà ciàg∏à lub okreso-
wà opiek´ i wychowanie oraz zaspokaja jego niezb´d-
ne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne,
spo∏eczne, religijne, a tak˝e zapewnia korzystanie
z przys∏ugujàcych na podstawie odr´bnych przepisów
Êwiadczeƒ zdrowotnych i kszta∏cenia. 

4. Ca∏odobowy pobyt dziecka w ca∏odobowej pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej mo˝e byç realizo-
wany w grupach usamodzielniajàcych stanowiàcych
form´ organizacyjnà placówki przeznaczonà dla star-
szych dzieci.

5. Zaspokojenie potrzeb dziecka, o których mowa
w ust. 3, ca∏odobowa placówka opiekuƒczo-wycho-
wawcza realizuje co najmniej na poziomie obowiàzu-
jàcego standardu opieki i wychowania. 

6. Skierowanie dziecka pozbawionego cz´Êciowo
lub ca∏kowicie opieki rodzicielskiej do ca∏odobowej
placówki opiekuƒczo-wychowawczej na pobyt ca∏o-
dobowy mo˝e nastàpiç po wyczerpaniu mo˝liwoÊci
udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umiesz-
czenia w rodzinie zast´pczej. 

7. Ca∏odobowy pobyt dziecka w ca∏odobowej pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej powinien mieç
charakter przejÊciowy — do czasu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie za-
st´pczej. 

8. Dziecko, o którym mowa w ust. 1, mo˝e przeby-
waç w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej, zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´, do uzy-
skania pe∏noletnoÊci, a po uzyskaniu pe∏noletnoÊci,
na dotychczasowych zasadach, do czasu ukoƒczenia
szko∏y, w której rozpocz´∏o nauk´ przed osiàgni´ciem
pe∏noletnoÊci. 

9. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników
standardu, o którym mowa w ust. 5, sprawuje dyrek-
tor ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wychowawczej. 

10. Ca∏odobowe placówki opiekuƒczo-wychowaw-
cze w ramach dochodzenia do standardów mogà
przekszta∏caç si´ w placówki wielofunkcyjne ∏àczàce
ró˝ne typy placówek.

11. Z wychowawcami w ca∏odobowych placów-
kach opiekuƒczo-wychowawczych typu rodzinnego
mogà byç zawierane:

1) umowy o prac´, albo

2) umowy, do których majà zastosowanie odpowied-
nio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny dotyczàce umów zlecenia.

12. Wychowawcy w ca∏odobowych placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych typu rodzinnego mogà
byç zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy
w przeci´tnie szeÊciodniowym tygodniu pracy w przy-
j´tym okresie rozliczeniowym nieprzekraczajàcym
4 miesi´cy.

Art. 80a. 1. Ca∏odobowe placówki opiekuƒczo-wy-
chowawcze mogà byç prowadzone, po uzyskaniu ze-
zwolenia wojewody, przez:

1) powiat i samorzàd województwa;

2) KoÊció∏ Katolicki, inne koÊcio∏y, zwiàzki wyznanio-
we oraz organizacje spo∏eczne, fundacje i stowa-
rzyszenia.

2. Zezwolenie na prowadzenie ca∏odobowej pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej wydaje wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na po∏o˝enie placówki.

3. Wojewoda wydaje zezwolenie, je˝eli podmiot
o nie wyst´pujàcy:

1) spe∏nia warunki okreÊlone w niniejszej ustawie;

2) spe∏nia standardy, o których mowa w art. 81
ust. 10 pkt 4 i 5;

3) przedstawi:

a) dokumenty potwierdzajàce tytu∏ prawny do nie-
ruchomoÊci, na której jest po∏o˝ona placówka,

b) dokumenty potwierdzajàce spe∏nianie wyma-
gaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami,

c) regulamin organizacyjny placówki lub jego pro-
jekt,

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

— dokumenty potwierdzajàce status prawny te-
go podmiotu,

— informacj´ o sposobie finansowania placów-
ki i niezaleganiu z p∏atnoÊciami wobec urz´-
du skarbowego i sk∏adkami do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych,

— informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralnoÊci za przest´pstwo umyÊlne
osoby, która b´dzie kierowa∏a placówkà, oraz
zaÊwiadczenie, ˝e ze wzgl´du na stan zdro-
wia jest ona zdolna do kierowania placówkà.

4. Zezwolenie wydaje si´ po przeprowadzeniu wi-
zytacji obiektu, w którym jest po∏o˝ona placówka.

5. Zezwolenie na prowadzenie placówki wydaje
si´ na czas nieokreÊlony.



Dziennik Ustaw Nr 175 — 13463 — Poz. 1362

6. Je˝eli podmiot, któremu wydano zezwolenie na
prowadzenie ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wy-
chowawczej:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone w niniejszej
ustawie,

2) przesta∏ spe∏niaç standardy, o których mowa
w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5,

3) nie przedstawi na ˝àdanie wojewody w wyznaczo-
nym terminie aktualnych dokumentów, o których
mowa w ust. 3 pkt 3

— wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spe∏-
nienie warunków lub standardów albo na dostarcze-
nie wymaganych dokumentów lub informacji.

7. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 6, wojewoda cofa zezwolenie na prowa-
dzenie placówki.

8. W przypadku cofni´cia zezwolenia wojewoda
wykreÊla placówk´ z rejestru placówek opiekuƒczo-
-wychowawczych.

Art. 81. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pe∏noletniej,
o której mowa w art. 80 ust. 8, w ca∏odobowej pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej op∏at´ ponoszà, do
wysokoÊci Êredniego miesi´cznego kosztu utrzyma-
nia, rodzice dziecka, osoba pe∏noletnia lub jej rodzice,
a tak˝e opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypad-
ku gdy dysponujà dochodami dziecka, z tym ˝e op∏a-
ta ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów
lub osob´ pe∏noletnià nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 50 %
kwoty stanowiàcej dochód dziecka lub osoby pe∏no-
letniej.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do rodziców
dziecka pozostawionego przez matk´ w zak∏adzie
opieki zdrowotnej bezpoÊrednio po urodzeniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do rodziców
pozbawionych w∏adzy rodzicielskiej lub których w∏a-
dza rodzicielska zosta∏a zawieszona albo ograniczona.

3. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, ustala, w drodze
decyzji administracyjnej, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowa-
niem do placówki. 

4. Starosta mo˝e cz´Êciowo albo ca∏kowicie zwol-
niç lub odstàpiç od ustalenia op∏aty, o której mowa
w ust. 1, na wniosek lub z urz´du, ze wzgl´du na trud-
nà sytuacj´ materialnà rodziny lub osoby.

5. Starosta, ustalajàc wysokoÊç op∏aty, o której
mowa w ust. 1, uwzgl´dnia sytuacj´ rodzinnà, zdro-
wotnà, dochodowà i majàtkowà rodziny lub osoby.

6. Rada powiatu okreÊla, w drodze uchwa∏y, wa-
runki cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwalniania z op∏a-
ty, o której mowa w ust. 1. 

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ do odp∏atnoÊci za
pobyt dziecka w regionalnej ca∏odobowej placówce
opiekuƒczo-wychowawczej.

8. W przypadku regionalnej ca∏odobowej placów-
ki opiekuƒczo-wychowawczej finansowanej z docho-
dów w∏asnych samorzàdu województwa decyzj´
o odp∏atnoÊci wydaje marsza∏ek województwa na
podstawie ust. 1, 2, 4 i 5. Przepisów art. 86 ust. 2,
4 i 5 nie stosuje si´.

9. W realizacji opieki i wychowania w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej mo˝na korzystaç z wolon-
tariatu. 

10. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) organizacj´ placówek opiekuƒczo-wychowaw-
czych, w tym organizacj´ placówek wielofunkcyj-
nych, dzia∏ania na rzecz realizacji praw dziecka,
procedury kwalifikowania, kierowania dziecka do
placówki i jego powrotu do rodziny, a tak˝e wa-
runki korzystania z wolontariatu w tych placów-
kach i wymagania wobec wolontariuszy,

2) liczb´ dzieci pozostajàcych pod opiekà jednego
wychowawcy lub innego specjalisty w czasie ich
pobytu w placówce oraz poza placówkà w zale˝-
noÊci od organizacji pracy i potrzeb dzieci,

3) obowiàzujàcà dokumentacj´ dotyczàcà dziecka
oraz sposób jej prowadzenia,

4) standardy us∏ug Êwiadczonych w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych,

5) standard opieki i wychowania obowiàzujàcy
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych,

6) kwalifikacje zatrudnianych pracowników i kwalifi-
kacje dyrektora, kierownika, pracowników peda-
gogicznych oraz innych pracowników o specjali-
stycznych kwalifikacjach zawodowych zapewnia-
jàcych zaspokojenie potrzeb dziecka w placówce,

7) tryb kierowania i przyjmowania do ca∏odobowych
placówek opiekuƒczo-wychowawczych dzieci
cudzoziemców,

8) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowa-
dzenie ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej,

9) wykaz dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
wymagaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami

— uwzgl´dniajàc zadania placówek oraz koniecznoÊç
zapewnienia kontaktów dziecka z rodzinà naturalnà. 

Art. 82. 1. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy w reali-
zacji swoich zadaƒ kieruje si´ dobrem dziecka i posza-
nowaniem jego praw.

2. Dzia∏alnoÊç oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego
opiera si´ na zasadzie wspó∏pracy ze Êrodowiskiem
lokalnym, w szczególnoÊci z jednostkami organizacyj-
nymi pomocy spo∏ecznej, sàdami i ich organami po-
mocniczymi, instytucjami oÊwiatowymi, zak∏adami
opieki zdrowotnej, a tak˝e koÊcio∏ami i zwiàzkami wy-
znaniowymi oraz z organizacjami spo∏ecznymi.
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3. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy prowadzi po-
radnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapi´ rodzinnà
dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych. 

4. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy wspó∏pracuje
z placówkà rodzinnà w zakresie okresowej oceny sy-
tuacji dzieci przebywajàcych w tej placówce.

5. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy prowadzi dzia-
∏alnoÊç diagnostyczno-konsultacyjnà, której celem
jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób
zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia dziecka, pe∏-
nienia funkcji rodzin zast´pczych i prowadzenia placó-
wek rodzinnych, a tak˝e szkolenie i wspieranie
psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzàcych
rodziny zast´pcze i placówki rodzinne oraz rodziców
naturalnych dzieci obj´tych tymi formami opieki. 

6. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy wspiera rodziny
naturalne w wype∏nianiu ich funkcji opiekuƒczo-wy-
chowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa ro-
dzinnego i terapii rodzinnej.

Art. 83. 1. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy prowa-
dzi szkolenia dla kandydatów do pe∏nienia funkcji ro-
dziny zast´pczej oraz kandydatów do prowadzenia
placówek rodzinnych na podstawie programów szko-
lenia rodzin zast´pczych, o których mowa w art. 77
ust. 3 i 4.

2. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy wydaje kandy-
datowi do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej za-
Êwiadczenie kwalifikacyjne zawierajàce potwierdzenie
ukoƒczenia szkolenia dla rodzin zast´pczych oraz opi-
ni´ o spe∏nieniu przez t´ rodzin´ warunków, o których
mowa w art. 73 ust. 1 i 3 pkt 2—6, a kandydatowi do
prowadzenia placówki rodzinnej wydaje opini´ o po-
siadaniu odpowiedniego przygotowania.

3. W powiecie, w którym nie ma oÊrodka adopcyj-
no-opiekuƒczego, zadania wymienione w ust. 1 wyko-
nuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny
podmiot na jego zlecenie.

4. W powiecie, w którym nie ma oÊrodka adopcyj-
no-opiekuƒczego, zaÊwiadczenie kwalifikacyjne,
o którym mowa w ust. 2, wydaje powiatowe centrum
pomocy rodzinie.

5. Przygotowanie kandydatów na osoby przyspo-
sabiajàce oraz prowadzenie procedur przysposobie-
nia nale˝y do wy∏àcznych kompetencji oÊrodka adop-
cyjno-opiekuƒczego. 

6. Procedury przysposobienia zwiàzane ze zmia-
nà miejsca zamieszkania dziecka na miejsce za-
mieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej mo˝e przeprowadzaç wy∏àcznie oÊrodek upo-
wa˝niony do wspó∏pracy z licencjonowanymi przez
rzàdy innych paƒstw organizacjami lub oÊrodkami
adopcyjnymi. 

7. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy mo˝e objàç za-
kresem swego dzia∏ania wi´cej ni˝ jeden powiat.

8. OÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy wyznaczony
przez wojewod´ w trybie okreÊlonym w art. 22
pkt 6 prowadzi bank danych o rodzinach zakwalifiko-
wanych do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, rodzi-
nach zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia dziec-
ka oraz dzieciach oczekujàcych na przysposobienie,
w granicach województwa.

9. Nadzór nad jakoÊcià dzia∏aƒ pracowników
oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego sprawuje dyrektor
oÊrodka. 

10. Publiczne oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze wy-
konujà swoje zadania nieodp∏atnie.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, pod-
mioty uprawnione do zak∏adania i prowadzenia nie-
publicznych oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych oraz
sta˝ pracy i kwalifikacje wymagane od osób zatrud-
nionych w publicznych i niepublicznych oÊrodkach
adopcyjno-opiekuƒczych, a tak˝e warunki lokalowe,
jakimi powinny dysponowaç te oÊrodki, kierujàc si´
potrzebà zapewnienia profesjonalnego prowadzenia
dzia∏alnoÊci przez te oÊrodki. 

12. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, oÊro-
dek adopcyjno-opiekuƒczy prowadzàcy centralny
bank danych o dzieciach oczekujàcych na przysposo-
bienie, którym nie mo˝na zapewniç opieki w rodzinie
przysposabiajàcej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a tak˝e oÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy lub
oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze upowa˝nione do
wspó∏pracy z licencjonowanymi przez rzàdy innych
paƒstw organizacjami lub oÊrodkami adopcyjnymi
w zakresie przysposobienia zwiàzanego ze zmianà do-
tychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamiesz-
kania w innym paƒstwie, bioràc pod uwag´ mo˝liwo-
Êci tych jednostek prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej
z umieszczeniem dziecka w rodzinie adopcyjnej poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

13. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, orga-
nizacj´ dzia∏ania oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych,
ich zadania i kompetencje, dziedziny pracy z rodzinà
naturalnà, zast´pczà albo przysposabiajàcà, tryb kwa-
lifikowania dzieci do rodzin przysposabiajàcych, a tak-
˝e wzór zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego, uwzgl´dnia-
jàc dobro i prawa dziecka umieszczanego poza rodzi-
nà naturalnà. 

Art. 84. 1. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze,
oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze oraz jednostki specjali-
stycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, w zale˝no-
Êci od podmiotu prowadzàcego, dzielà si´ na:

1) publiczne — prowadzone przez gmin´, powiat lub
samorzàd województwa;

2) niepubliczne — prowadzone przez podmioty
uprawnione.

1a. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze i oÊrodki
adopcyjno-opiekuƒcze podlegajà obowiàzkowi reje-
stracji.
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2. Wojewoda prowadzi rejestr placówek opiekuƒ-
czo-wychowawczych oraz rejestr oÊrodków adopcyj-
no-opiekuƒczych. Rejestry sà jawne.

3. Wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca, og∏a-
sza rejestry w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

Art. 85. 1. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze,
oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze prowadzone przez po-
wiat oraz regionalne placówki opiekuƒczo-wycho-
wawcze sà jednostkami bud˝etowymi. 

2. Obs∏ug´ finansowo-ksi´gowà publicznych pla-
cówek rodzinnych prowadzi starosta. Placówki rodzin-
ne otrzymujà Êrodki finansowe na bie˝àce funkcjono-
wanie, w tym zrycza∏towanà kwot´ na utrzymanie
dziecka.

3. Rada powiatu w drodze uchwa∏y mo˝e zwi´k-
szyç zrycza∏towanà kwot´ na utrzymanie dziecka
w placówce rodzinnej oraz stawki na bie˝àce funkcjo-
nowanie placówki rodzinnej.

4. Powiat lub samorzàd województwa prowadzàcy
ca∏odobowà placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà lub
oÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy nie mo˝e ich zlikwido-
waç bez zgody wojewody. 

5. Wojewoda wydaje zgod´ na likwidacj´ ca∏odo-
bowej placówki opiekuƒczo-wychowawczej, je˝eli po-
wiat zapewni w∏aÊciwà opiek´ dzieciom z tej placów-
ki w rodzinie zast´pczej lub w innej ca∏odobowej pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej.

6. Wojewoda wydaje zgod´ na likwidacj´ oÊrodka
adopcyjno-opiekuƒczego, je˝eli zadania nale˝àce do
wy∏àcznych kompetencji oÊrodka przejmie inny oÊro-
dek adopcyjno-opiekuƒczy.

7.27) Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zry-
cza∏towanà kwot´ na utrzymanie dziecka oraz stawki
na bie˝àce funkcjonowanie placówki rodzinnej,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ prawid∏owego funkcjonowa-
nia tej placówki. 

Art. 86. 1. W przypadku gdy powiat w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka nieposiada-
jàcy miejsca w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej albo rodziny zast´pczej wystàpi do
powiatu prowadzàcego tego typu placówk´ lub rodzi-
n´ zast´pczà albo na terenie którego funkcjonuje tego
typu placówka o przyj´cie dziecka pozbawionego ca∏-
kowicie lub cz´Êciowo opieki albo niedostosowanego
spo∏ecznie, powiat prowadzàcy takà placówk´ lub ro-
dzin´ zast´pczà albo powiat, na terenie którego funk-
cjonuje tego typu placówka, ma obowiàzek przyjàç to
dziecko, je˝eli dysponuje wolnym miejscem. 

2. W przypadku umieszczenia dziecka w ca∏odobo-
wej placówce opiekuƒczo-wychowawczej na terenie
innego powiatu powiat w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do ca-
∏odobowej placówki opiekuƒczo-wychowawczej po-
nosi wydatki na jego utrzymanie w wysokoÊci Êred-
niego miesi´cznego kosztu utrzymania dziecka w tej
placówce.

2a. Ârodki uzyskane z tytu∏u zwrotu wydatków,
o których mowa w ust. 2, przeznacza si´ na utrzyma-
nie ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wychowaw-
czej.

3. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie
zast´pczej na terenie innego powiatu, powiat w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zast´pczej ponosi wydatki
na jego utrzymanie w ∏àcznej kwocie Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych danej rodzinie zast´pczej. 

4. Powiat prowadzàcy ca∏odobowà placówk´ opie-
kuƒczo-wychowawczà lub rodzin´ zast´pczà przyjmu-
jàcà dziecko oraz powiat na terenie którego funkcjo-
nuje ca∏odobowa placówka opiekuƒczo-wychowaw-
cza zawiera z powiatem w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania przyj´tego dziecka przed
umieszczeniem w rodzinie zast´pczej lub skierowa-
niem do ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziec-
ka i wysokoÊci wydatków, o których mowa w ust. 2
lub 3. 

5. W przypadku wystàpienia powiatu do samorzà-
du województwa prowadzàcego placówk´ regionalnà
lub na terenie którego funkcjonuje tego typu placów-
ka, o przyj´cie dziecka pozbawionego ca∏kowicie lub
cz´Êciowo opieki stosuje si´ odpowiednio zasady
okreÊlone w ust. 2 i 4.

6. Samorzàd województwa nie mo˝e odmówiç
przyj´cia dziecka z powiatu le˝àcego w granicach in-
nego województwa, je˝eli dysponuje wolnym miej-
scem. 

7. Âredni miesi´czny koszt utrzymania dziecka
w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wychowawczej
ustala starosta, a w przypadku placówek regionalnych
— marsza∏ek województwa, i og∏aszajà w wojewódz-
kim dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do dnia
31 marca danego roku.

7a. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 7, stanowi
podstaw´ do ustalenia odp∏atnoÊci za pobyt wycho-
wanka w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej od nast´pnego miesiàca przypadajàcego po
miesiàcu, w którym zosta∏o opublikowane. Przepisy
art. 60 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

8. Z chwilà wygaÊni´cia lub rozwiàzania umowy
z ca∏odobowà placówkà opiekuƒczo-wychowawczà
powiat na terenie którego funkcjonuje placówka zobo-
wiàzany jest zapewniç dzieciom z tej placówki, w tym
dzieciom umieszczonym w trybie ust. 1, 2 i 4, opiek´
w innej ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej lub rodzinie zast´pczej.

9. Przepisów ust. 2—4 nie stosuje si´ do:

1) dzieci przyj´tych do ca∏odobowej placówki opie-
kuƒczo-wychowawczej bez skierowania, w przy-
padku wymagajàcym natychmiastowego zapew-
nienia opieki; 

2) dzieci pozostawionych przez matk´ w zak∏adzie
opieki zdrowotnej bezpoÊrednio po urodzeniu.

———————
27) Utraci moc z dniem 1 maja 2010 r. zgodnie z wyrokiem

Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r.
sygn. akt K 6/08 (Dz. U. Nr 65, poz. 554).
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10. Koszty pobytu dziecka, o którym mowa
w ust. 9 pkt 1, w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej, w wysokoÊci proporcjonalnej do licz-
by dni pobytu dziecka w placówce, ponosi powiat
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka
przed przyj´ciem do ca∏odobowej placówki albo po-
wiat, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie
dziecka na podstawie zawartego porozumienia, je˝eli
dziecko przebywa∏o w innej ca∏odobowej placówce
przed dniem przyj´cia do placówki bez skierowania.

11. Koszty pobytu dziecka, o którym mowa
w ust. 9 pkt 2, w ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej lub rodzinie zast´pczej ponosi powiat
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ szpitala, w którym
dziecko zosta∏o pozostawione.

Art. 86a. Powiatem w∏aÊciwym do ponoszenia wy-
datków na dziecko jest powiat miejsca zamieszkania
dziecka przed jego umieszczeniem w pierwszej formie
opieki zast´pczej nad dzieckiem. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania dziecka, w∏aÊciwy do ponoszenia wydat-
ków na to dziecko jest powiat miejsca jego ostatniego
zameldowania na pobyt sta∏y. Je˝eli nie mo˝na usta-
liç miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt
sta∏y, w∏aÊciwy jest powiat miejsca siedziby sàdu, któ-
ry orzek∏ o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej
lub ca∏odobowej placówce opiekuƒczo-wychowaw-
czej.

Art. 87. 1. Nad placówkami opiekuƒczo-wycho-
wawczymi sprawowany jest nadzór w zakresie reali-
zacji:

1) standardu opieki;

2) standardu wychowania.

2. Nadzór nad realizacjà standardu wychowania
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych ma za za-
danie inspirowanie i badanie stopnia osiàgni´cia ce-
lów wychowawczych, w szczególnoÊci dotyczàcych:

1) wychowania do godnego, samodzielnego, odpo-
wiedzialnego ˝ycia;

2) umiej´tnoÊci pokonywania trudnoÊci ˝yciowych
zgodnie z zasadami etyki;

3) umiej´tnoÊci nawiàzywania i podtrzymywania bli-
skich, osobistych, spo∏ecznie akceptowanych kon-
taktów z rodzinà i rówieÊnikami, tak aby ∏agodziç
skutki doÊwiadczania cierpienia i separacji oraz
zdobywaç umiej´tnoÊci wspó∏˝ycia i wspó∏pracy
z innymi.

3. Nadzór nad realizacjà standardu opieki w pla-
cówkach opiekuƒczo-wychowawczych ma za zadanie
badanie warunków zaspokojenia potrzeb dzieci ze
szczególnym uwzgl´dnieniem potrzeb bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyj-
nych.

4. Nadzór nad realizacjà standardu opieki i wycho-
wania polega na:

1) ocenie dzia∏alnoÊci wychowawczej i opiekuƒczej
placówki oraz ocenie efektywnoÊci tej dzia∏alnoÊci;

2) pomocy i wspó∏pracy w podnoszeniu kwalifikacji
i umiej´tnoÊci osób zatrudnionych w placówce;

3) proponowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ pedago-
gicznych oraz inspirowaniu osób zatrudnionych
w placówce do podejmowania nowatorskich roz-
wiàzaƒ pedagogicznych i organizacyjnych. 

5. Nadzór nad kszta∏ceniem w szko∏ach dzia∏ajà-
cych w ca∏odobowych placówkach opiekuƒczo-wy-
chowawczych sprawuje w∏aÊciwy kurator oÊwiaty na
zasadach okreÊlonych w przepisach o systemie
oÊwiaty. 

6. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià oÊrodków adopcyjno-
-opiekuƒczych ma na celu badanie i ocen´ wykonania
przez te jednostki ich zadaƒ. 

7. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 6, nadzo-
rowi podlega w szczególnoÊci:

1) przestrzeganie praw dziecka;

2) stopieƒ zaspokojenia potrzeb dziecka;

3) przestrzeganie przepisów okreÊlajàcych zasady
dzia∏ania placówki. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady nadzoru nad przestrzeganiem standar-
du opieki i wychowania w placówkach opiekuƒczo-
-wychowawczych oraz nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, uwzgl´dniajàc
prawid∏owe funkcjonowanie tych jednostek oraz do-
bro i prawa dziecka. 

Art. 87a. 1. Wychowawca zatrudniony w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej oskar˝ony o pope∏nienie
przest´pstwa z u˝yciem przemocy, w tym przemocy
w rodzinie, zostaje z mocy prawa zawieszony w pe∏-
nieniu obowiàzków s∏u˝bowych na czas trwania po-
st´powania.

2. Dyrektor placówki opiekuƒczo-wychowawczej
rozwiàzuje stosunek pracy z wychowawcà, który zo-
sta∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo pope∏nio-
ne z u˝yciem przemocy.

Art. 88. 1. Osoba, która osiàgn´∏a pe∏noletnoÊç
w rodzinie zast´pczej, oraz osoba pe∏noletnia opusz-
czajàca placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà typu ro-
dzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy spo∏ecznej
dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych intelektual-
nie, dom dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet
w cià˝y oraz schronisko dla nieletnich, zak∏ad popraw-
czy, specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy, spe-
cjalny oÊrodek wychowawczy, m∏odzie˝owy oÊrodek
socjoterapii zapewniajàcy ca∏odobowà opiek´ i m∏o-
dzie˝owy oÊrodek wychowawczy, zwana dalej „osobà
usamodzielnianà”, zostaje obj´ta pomocà majàcà na
celu jej ˝yciowe usamodzielnienie i integracj´ ze Êro-
dowiskiem przez prac´ socjalnà, a tak˝e pomocà:

1) pieni´˝nà na usamodzielnienie;

2) pieni´˝nà na kontynuowanie nauki;
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3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszka-
niowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie — w formie rzeczowej.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy umiesz-
czenie w rodzinie zast´pczej lub skierowanie na pobyt
ca∏odobowy do placówki opiekuƒczo-wychowawczej,
domu pomocy spo∏ecznej, specjalnego oÊrodka szkol-
no-wychowawczego, specjalnego oÊrodka wycho-
wawczego albo m∏odzie˝owego oÊrodka socjoterapii
zapewniajàcego ca∏odobowà opiek´ nastàpi∏o na
podstawie orzeczenia sàdu.

3. Pomoc pieni´˝na na usamodzielnienie i pomoc
pieni´˝na na kontynuowanie nauki przys∏uguje oso-
bie, która przebywa∏a w rodzinie zast´pczej, ca∏odo-
bowej placówce opiekuƒczo-wychowawczej, domu
pomocy spo∏ecznej, schronisku dla nieletnich, zak∏a-
dzie poprawczym, specjalnym oÊrodku szkolno-wy-
chowawczym, specjalnym oÊrodku wychowawczym,
m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii zapewniajàcym
ca∏odobowà opiek´ albo m∏odzie˝owym oÊrodku wy-
chowawczym co najmniej rok.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie usamodzielnianej opuszczajàcej dom pomocy
spo∏ecznej, specjalny oÊrodek szkolno-wychowawczy
albo specjalny oÊrodek wychowawczy, w przypadku
gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji.

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
osobie opuszczajàcej dom dla matek z ma∏oletnimi
dzieçmi i kobiet w cià˝y, je˝eli bezpoÊrednio przed
przyj´ciem do takiego domu przebywa∏a co najmniej
rok w rodzinie zast´pczej, w ca∏odobowej placówce
opiekuƒczo-wychowawczej, w domu pomocy spo-
∏ecznej, w schronisku dla nieletnich, w zak∏adzie po-
prawczym, w specjalnym oÊrodku szkolno-wycho-
wawczym, w specjalnym oÊrodku wychowawczym,
w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii zapewniajà-
cym ca∏odobowà opiek´ albo w m∏odzie˝owym
oÊrodku wychowawczym.

6. Warunkiem uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1, jest zobowiàzanie si´ osoby usamodzielnia-
nej do realizacji indywidualnego programu usamo-
dzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem
usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika
powiatowego centrum pomocy rodzinie.

7. W realizacji indywidualnego programu usamo-
dzielnienia osob´ usamodzielnianà wspiera opiekun
usamodzielnienia, którym mo˝e byç, po wyra˝eniu
zgody, jedno z rodziców zast´pczych, dyrektor placów-
ki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego cen-
trum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub
pracownik socjalny ca∏odobowej placówki opiekuƒ-
czo-wychowawczej, domu pomocy spo∏ecznej, schro-
niska dla nieletnich, zak∏adu poprawczego, specjalne-
go oÊrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
oÊrodka wychowawczego, m∏odzie˝owego oÊrodka
socjoterapii zapewniajàcego ca∏odobowà opiek´, m∏o-
dzie˝owego oÊrodka wychowawczego, albo inna oso-
ba wskazana przez osob´ usamodzielnianà.

Art. 89. 1. WysokoÊç pomocy pieni´˝nej na konty-
nuowanie nauki i pomocy pieni´˝nej na usamodziel-
nienie oraz wartoÊç pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej ustala si´ od kwoty podstawy. 

2. Pomoc pieni´˝na na kontynuowanie nauki
w wysokoÊci 30 % podstawy miesi´cznie przys∏uguje
osobie usamodzielnianej kontynuujàcej nauk´ w gim-
nazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgim-
nazjalnej lub w szkole wy˝szej. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przyznaje si´ na
czas nauki, do czasu jej ukoƒczenia, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do ukoƒczenia przez osob´ usamodzielnianà
25 lat. 

4. Pomoc, o której mowa w ust. 2, przys∏uguje
równie˝ osobie pe∏noletniej nieopuszczajàcej ca∏odo-
bowej placówki opiekuƒczo-wychowawczej, przeby-
wajàcej w tej placówce na zasadach okreÊlonych
przez starost´, kontynuujàcej nauk´ po ukoƒczeniu
szko∏y, w której rozpocz´∏a nauk´ przed osiàgni´ciem
pe∏noletnoÊci.

5. Pomoc pieni´˝na na usamodzielnienie i pomoc
pieni´˝na na kontynuowanie nauki przys∏uguje oso-
bie usamodzielnianej:

1) samotnie gospodarujàcej, której dochód nie prze-
kracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na
osob´ samotnie gospodarujàcà;

2) w rodzinie, w której dochód na osob´ nie przekra-
cza 200 % kwoty kryterium dochodowego na oso-
b´ w rodzinie.

6. W przypadku gdy osoba usamodzielniana kon-
tynuuje nauk´, pomoc pieni´˝nà na usamodzielnienie
wyp∏aca si´ po ukoƒczeniu nauki. W uzasadnionych
przypadkach starosta mo˝e wyp∏aciç pomoc pieni´˝-
nà na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

7. Przyznania pomocy pieni´˝nej na usamodziel-
nienie i pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki
mo˝na odmówiç w przypadku, gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e pomoc
pieni´˝na zostanie wykorzystana niezgodnie z ce-
lem, na jaki zosta∏a przyznana;

2) osoba usamodzielniana przed osiàgni´ciem pe∏-
noletnoÊci opuÊci∏a samowolnie rodzin´ zast´p-
czà, ca∏odobowà placówk´ opiekuƒczo-wycho-
wawczà typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom
pomocy spo∏ecznej dla dzieci i m∏odzie˝y niepe∏-
nosprawnych intelektualnie, dom dla matek z ma-
∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y lub schronisko
dla nieletnich, zak∏ad poprawczy, specjalny oÊro-
dek szkolno-wychowawczy, specjalny oÊrodek wy-
chowawczy, m∏odzie˝owy oÊrodek socjoterapii za-
pewniajàcy ca∏odobowà opiek´ lub m∏odzie˝owy
oÊrodek wychowawczy;

3) osoba usamodzielniana porzuci nauk´ umo˝liwia-
jàcà jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie
zatrudnienia;

4) osoba usamodzielniana porzuci prac´ i uchyla si´
od podj´cia proponowanego jej zatrudnienia;
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5) osoba usamodzielniana zosta∏a skazana prawo-
mocnym wyrokiem za pope∏nienie przest´pstwa
z winy umyÊlnej.

8. Pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki za-
przestaje si´ udzielaç w przypadku, gdy osoba usa-
modzielniana:

1) kontynuuje nauk´ w szkole ponadgimnazjalnej,
szkole ponadpodstawowej lub szkole wy˝szej, któ-
ra zapewnia nieodp∏atnà nauk´ i nieodp∏atne pe∏-
ne utrzymanie lub

2) bez uzasadnionych powodów zmieni∏a trzykrotnie
na tym samym poziomie kszta∏cenia szko∏´ lub
szko∏´ wy˝szà, o których mowa w pkt 1.

9. Pomoc pieni´˝nà na usamodzielnienie i pomoc
pieni´˝nà na kontynuowanie nauki mo˝na zawiesiç
w przypadku, gdy: 

1) wystàpi∏y szczególne okolicznoÊci zwiàzane z to-
kiem nauki, stanem zdrowia lub zdarzeniem loso-
wym dotyczàcym osoby usamodzielnianej;

2) nastàpi∏a przerwa w kontynuowaniu nauki przez
osob´ usamodzielnianà w okresie mi´dzy ukoƒ-
czeniem przez nià szko∏y ni˝szego stopnia a rozpo-
cz´ciem nauki w szkole wy˝szego stopnia;

3) stwierdzi si´ marnotrawienie przyznanej pomocy;

4) osoba usamodzielniana nie realizuje programu
usamodzielnienia.

10. Pomoc pieni´˝nà na usamodzielnienie i po-
moc pieni´˝nà na kontynuowanie nauki zawiesza si´,
w przypadku gdy przeciwko osobie usamodzielnianej
wszcz´to post´powanie karne o przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego, do czasu prawomocnego
zakoƒczenia post´powania.

11. Je˝eli po up∏ywie okresu zawieszenia pomocy
pieni´˝nej na usamodzielnienie i pomocy pieni´˝nej
na kontynuowanie nauki przyczyny jej zawieszenia nie
ustàpi∏y, nast´puje odmowa udzielenia pomocy.

Art. 90. 1. Pomocy pieni´˝nej na usamodzielnienie
i pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki udziela
starosta powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzi-
nie zast´pczej lub 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 w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce osiedlenia si´ osoby usamodziel-
nianej. 

3. Osoba usamodzielniana zamieszkujàca
w mieszkaniu chronionym jest obowiàzana do pono-
szenia cz´Êciowych kosztów utrzymania tego miesz-
kania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uza-
sadnionych przypadkach starosta mo˝e jà zwolniç
z ponoszenia op∏at.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
woÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki i tryb przyznawania pomocy pieni´˝nej
na usamodzielnienie i pomocy pieni´˝nej na kon-
tynuowanie nauki, wysokoÊç tej pomocy oraz war-
toÊç i sk∏adniki pomocy na zagospodarowanie;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego
programu usamodzielnienia oraz zadania opieku-
na usamodzielnienia, bioràc pod uwag´ koniecz-
noÊç indywidualnej pracy z osobà usamodzielnia-
nà;

3) tryb zawieszania pomocy na usamodzielnienie
i pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie nauki.

Rozdzia∏ 5

Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy

lub ochron´ uzupe∏niajàcà

Art. 91. 1. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodêcy lub ochron´ uzu-
pe∏niajàcà, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale
„cudzoziemcem”, udziela si´ pomocy majàcej na celu
wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „po-
mocà dla cudzoziemca”.

2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzo-
ziemca.

3. Pomocy dla cudzoziemca udziela si´ na wniosek
cudzoziemca z∏o˝ony do starosty, za poÊrednictwem
powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie
60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospo-
litej Polskiej statusu uchodêcy lub ochrony uzupe∏nia-
jàcej.

4. Wniosek obejmuje ma∏oletnie dzieci cudzoziem-
ca oraz jego ma∏˝onka, je˝eli uzyskali w Rzeczypospoli-
tej Polskiej status uchodêcy lub ochron´ uzupe∏niajàcà.

5. Wniosek powinien zawieraç:

1) pisemnà deklaracj´ o zamiarze zamieszkania na
terenie okreÊlonego województwa;

2) pisemne oÊwiadczenie, ˝e z podobnym wnios-
kiem cudzoziemiec nie zwróci∏ si´ na terenie inne-
go województwa;

3) pisemne oÊwiadczenie o gotowoÊci przystàpienia
do uzgodnionego programu integracji.

6. W przypadku cudzoziemca, który uzyska∏
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy, do wnio-
sku nale˝y do∏àczyç kopie:

1) decyzji o nadaniu statusu uchodêcy;

2) dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji
Genewskiej;

3) karty pobytu wydanej w zwiàzku z nadaniem sta-
tusu uchodêcy.
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7. W przypadku cudzoziemca, który uzyska∏
w Rzeczypospolitej Polskiej ochron´ uzupe∏niajàcà,
do wniosku nale˝y do∏àczyç kopie:

1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy,
w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzu-
pe∏niajàcej;

2) karty pobytu wydanej w zwiàzku z udzieleniem
ochrony uzupe∏niajàcej.

8. Cudzoziemiec do∏àcza do wniosku tak˝e inne
dokumenty b´dàce w jego posiadaniu, które mogà
pomóc w opracowaniu programu integracji.

9. Pomoc dla cudzoziemca przys∏uguje poczàwszy
od miesiàca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec
z∏o˝y∏ wniosek.

10. Pomoc dla cudzoziemca przebywajàcego
w oÊrodku dla cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy przys∏uguje poczàwszy
od miesiàca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec
opuÊci∏ oÊrodek.

11. Pomoc dla cudzoziemca nie przys∏uguje
cudzoziemcowi b´dàcemu ma∏˝onkiem obywatela
polskiego.

Art. 91a. 1. Pomoc ma∏oletniemu cudzoziemcowi
przebywajàcemu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyska∏
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy lub
ochron´ uzupe∏niajàcà, zapewnia starosta w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce pobytu ma∏oletniego.

2. Dyrektor placówki opiekuƒczo-wychowawczej
zawiadamia w∏aÊciwy sàd opiekuƒczy o udzielaniu
pomocy ma∏oletniemu cudzoziemcowi, o którym mo-
wa w ust. 1.

Art. 92. 1. Pomocy dla cudzoziemca udziela si´
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ 12 miesi´cy i obejmuje
ona:

1) Êwiadczenia pieni´˝ne w wysokoÊci od 446 z∏ do
1 175 z∏ miesi´cznie na osob´ przeznaczone na:

a) utrzymanie, w szczególnoÊci na pokrycie wy-
datków na ˝ywnoÊç, odzie˝, obuwie, Êrodki
higieny osobistej oraz op∏aty mieszkaniowe,

b) pokrycie wydatków zwiàzanych z naukà j´zyka
polskiego;

2) op∏acanie sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
okreÊlonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póên. zm.28));

3) prac´ socjalnà;

4) poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo
prawne, psychologiczne i rodzinne;

5) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach
z innymi instytucjami, w szczególnoÊci z instytu-
cjami rynku pracy, ze Êrodowiskiem lokalnym oraz
organizacjami pozarzàdowymi;

6) inne dzia∏ania wspierajàce proces integracji
cudzoziemca.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wycho-
wania, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, ramowe programy kursów nauki j´-
zyka polskiego dla cudzoziemców, uwzgl´dniajàc ró˝-
nice kulturowe mi´dzy ró˝nymi grupami cudzoziem-
ców.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogà
byç pokrywane w uzgodnieniu z cudzoziemcem bez-
poÊrednio przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Art. 93. 1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowa-
na w ramach indywidualnego programu integracji,
uzgodnionego mi´dzy powiatowym centrum pomocy
rodzinie a cudzoziemcem, okreÊlajàcego wysokoÊç,
zakres i formy pomocy, w zale˝noÊci od indywidual-
nej sytuacji ˝yciowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz
zobowiàzania:

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczà-
cej pomocy okreÊlonej w programie oraz wa-
runkach jej wstrzymania lub odmowy udziele-
nia,

b) wspó∏dzia∏ania z cudzoziemcem oraz wspiera-
nia go w kontaktach ze Êrodowiskiem lokalnym,
w tym w nawiàzaniu kontaktu z w∏aÊciwym dla
miejsca zamieszkania cudzoziemca oÊrodkiem
pomocy spo∏ecznej,

c) pomocy w uzyskaniu mo˝liwoÊci zamieszkania,
w tym w miar´ mo˝liwoÊci w mieszkaniu chro-
nionym,

d) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej,

e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem dzia∏aƒ
wynikajàcych z indywidualnej sytuacji ˝yciowej
cudzoziemca,

f) wskazania pracownika, zwanego dalej „realiza-
torem programu”, uzgadniajàcego z cudzo-
ziemcem program oraz wspierajàcego cudzo-
ziemca w okresie realizacji tego programu;

2) cudzoziemca do:

a) zameldowania si´ w miejscu zamieszkania,

b) zarejestrowania si´ w powiatowym urz´dzie
pracy w terminie ustalonym w programie oraz
aktywnego poszukiwania pracy,

c) obowiàzkowego uczestnictwa w kursach j´zyka
polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka po-
trzeba,

———————
28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118,
poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
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d) wspó∏dzia∏ania oraz kontaktowania si´ z realiza-
torem programu w ustalonych terminach, nie
rzadziej jednak ni˝ 2 razy w miesiàcu,

e) innych uzgodnionych z realizatorem programu
dzia∏aƒ wynikajàcych z jego indywidualnej sytu-
acji ˝yciowej,

f) przestrzegania zobowiàzaƒ przyj´tych w pro-
gramie.

2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazu-
je wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program
wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego pro-
gramu przekazuje Êrodki na jego realizacj´.

Art. 94. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie
wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwym wojewodà i gminà w sprawie
pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu mo˝liwoÊci za-
mieszkania, uwzgl´dniajàc w miar´ mo˝liwoÊci wybór
miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.

2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskaza-
nym przez wojewod´ dzia∏ajàcego w tej sprawie
w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy ro-
dzinie oraz gminà.

3. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego
miejsca zamieszkania w granicach danego wojewódz-
twa w okresie 12 miesi´cy trwania indywidualnego
programu oznacza rezygnacj´ cudzoziemca z realiza-
cji programu.

4. Zmian´ miejsca zamieszkania przez cudzoziem-
ca w okresie 12 miesi´cy trwania indywidualnego
programu dopuszcza si´ w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, w szczególnoÊci:

1) podj´cia pracy z mo˝liwoÊcià zamieszkania na te-
renie innego powiatu;

2) uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu;

3) ∏àczenia rodzin cudzoziemców, je˝eli istnieje mo˝-
liwoÊç wspólnego zamieszkania;

4) koniecznoÊci zapewnienia specjalistycznego le-
czenia, wymagajàcego zmiany miejsca zamieszka-
nia cudzoziemca lub cz∏onka jego rodziny.

5. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 4, cudzoziemiec jest obowiàzany z∏o˝yç
w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizujà-
cym program oÊwiadczenie i dokumenty potwierdza-
jàce zaistnia∏à sytuacj´.

6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania re-
alizacj´ programu przejmuje powiat w∏aÊciwy ze
wzgl´du na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca.

7. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania
jest zwiàzana ze zmianà powiatu w ramach tego sa-
mego województwa, starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na
dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca
zawiadamia o tym starost´ w∏aÊciwego ze wzgl´du na
nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz przeka-
zuje realizowany program, a tak˝e informuje o tym
w∏aÊciwego wojewod´.

8. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania
cudzoziemca jest zwiàzana ze zmianà województwa,
starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na dotychczasowe
miejsce zamieszkania cudzoziemca informuje o tym
w∏aÊciwych wojewodów.

Art. 95. 1. Pomoc dla cudzoziemca mo˝e zostaç
wstrzymana w przypadku:

1) uporczywego, zawinionego niewykonywania
przez cudzoziemca zobowiàzaƒ przyj´tych w pro-
gramie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecno-
Êci na kursach nauki j´zyka polskiego — przez
okres do 30 dni;

2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny
z celem, na jaki zosta∏a przyznana — przez okres
do 30 dni;

3) udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych in-
formacji o swojej sytuacji ˝yciowej — do czasu
wyjaÊnienia okolicznoÊci udzielenia takich infor-
macji;

4) up∏ywu 30 dni pobytu cudzoziemca w zak∏adzie
opieki zdrowotnej — do czasu opuszczenia przez
niego zak∏adu;

5) wszcz´cia przeciwko cudzoziemcowi post´powa-
nia karnego — do czasu prawomocnego zakoƒcze-
nia post´powania.

2. Realizator programu wyst´puje do kierownika
centrum pomocy o przywrócenie wstrzymanej pomo-
cy niezw∏ocznie po powzi´ciu informacji o ustaniu
przes∏anek wstrzymujàcych pomoc.

3. W przypadku gdy po up∏ywie okresu wstrzyma-
nia pomocy nie usta∏y przyczyny, o których mowa
w ust. 1, odmawia si´ udzielania pomocy.

4. Odmowa udzielania pomocy nast´puje ponadto
w przypadku, gdy:

1) cudzoziemiec, wobec którego jest kontynuowana
uprzednio wstrzymana pomoc, ponownie dopusz-
cza si´ dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3;

2) cudzoziemiec zosta∏ skazany prawomocnym wy-
rokiem sàdu za przest´pstwo pope∏nione umyÊl-
nie;

3) cudzoziemiec zosta∏ pozbawiony statusu uchodê-
cy lub cofni´to mu ochron´ uzupe∏niajàcà.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) obowiàzki powiatowego centrum pomocy rodzi-
nie zwiàzane z przygotowaniem indywidualnego
programu integracji,

2) wysokoÊç Êwiadczeƒ pieni´˝nych dla cudzoziem-
ców posiadajàcych status uchodêcy lub ochron´
uzupe∏niajàcà w celu wspierania procesu ich inte-
gracji i termin ich wyp∏aty,

3) rodzaje dokumentów i oÊwiadczeƒ potwierdzajà-
cych koniecznoÊç zmiany przez cudzoziemców
miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidu-
alnego programu integracji,
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4) metody i sposoby monitorowania post´pów
cudzoziemców w ich integracji, odpowiednie do
osiàgni´cia celów integracji

— uwzgl´dniajàc sytuacj´ osobistà i potrzeby cudzo-
ziemca i jego rodziny oraz liczb´ cz∏onków rodziny.

Rozdzia∏ 6

Zasady odp∏atnoÊci za Êwiadczenia

Art. 96. 1. Obowiàzek zwrotu wydatków poniesio-
nych na Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej spoczywa
na:

1) osobie i rodzinie korzystajàcej ze Êwiadczeƒ z po-
mocy spo∏ecznej;

2) spadkobiercy osoby, która korzysta∏a ze Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej — z masy spadkowej;

3) ma∏˝onku, zst´pnych przed wst´pnymi osoby ko-
rzystajàcej ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej —
jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu
wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokoÊci przewi-
dzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystajà-
cej ze Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. 

2. Wydatki na us∏ugi, pomoc rzeczowà, zasi∏ki na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasi∏ki okresowe i za-
si∏ki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podle-
gajà zwrotowi w cz´Êci lub ca∏oÊci, je˝eli dochód na
osob´ w rodzinie osoby zobowiàzanej do zwrotu wy-
datków przekracza kwot´ kryterium dochodowego. 

3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez
gmin´ poniesione wydatki podlegajà zwrotowi z ma-
sy spadkowej, je˝eli po osobie zmar∏ej nie przys∏ugu-
je zasi∏ek pogrzebowy. 

4. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y, zasady
zwrotu wydatków za Êwiadczenia z pomocy spo∏ecz-
nej, o których mowa w ust. 2, b´dàcych w zakresie za-
daƒ w∏asnych.

Art. 97. 1. Op∏at´ za pobyt w oÊrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujàcy
w uzgodnieniu z osobà kierowanà, uwzgl´dniajàc
przyznany zakres us∏ug. Osoby nie ponoszà op∏at, je-
˝eli dochód osoby samotnie gospodarujàcej lub do-
chód na osob´ w rodzinie nie przekracza kwoty kryte-
rium dochodowego.

2. Op∏at´ za pobyt w domu dla matek z ma∏oletni-
mi dzieçmi i kobiet w cià˝y ustala podmiot prowadzà-
cy, a w przypadku domów prowadzonych przez pod-
mioty uprawnione — podmiot zlecajàcy zadanie,
uwzgl´dniajàc warunki pobytu, w szczególnoÊci za-
kres przyznanych us∏ug oraz obowiàzki osoby przeby-
wajàcej w domu.

3. Ró˝nic´ mi´dzy ustalonà op∏atà, ponoszonà
przez osob´ za pobyt w domu, a Êrednim miesi´cz-
nym kosztem utrzymania w domu dla matek z ma∏o-
letnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y ponosi gmina w∏aÊci-
wa ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby prze-
bywajàcej w domu.

4. Do okreÊlenia Êredniego miesi´cznego kosztu
utrzymania w domu dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi
i kobiet w cià˝y stosuje si´ odpowiednio przepisy do-
tyczàce Êredniego miesi´cznego kosztu utrzymania
w domu pomocy spo∏ecznej lub w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej.

5. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwa-
∏y ustala, w zakresie zadaƒ w∏asnych, szczegó∏owe za-
sady ponoszenia odp∏atnoÊci za pobyt w oÊrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Art. 98. Âwiadczenia nienale˝nie pobrane podle-
gajà zwrotowi od osoby lub rodziny korzystajàcej ze
Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej, niezale˝nie od do-
chodu rodziny. Art. 104 ust. 4 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 99. 1. Osobie, której przyznano emerytur´ lub
rent´ za okres, za który wyp∏acono zasi∏ek sta∏y lub za-
si∏ek okresowy, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz
inne organy rentowe, które przyzna∏y emerytur´ lub
rent´, wyp∏acajà to Êwiadczenie pomniejszone o kwo-
t´ odpowiadajàcà wysokoÊci wyp∏aconych za ten
okres zasi∏ków i przekazujà te kwoty na rachunek ban-
kowy w∏aÊciwego oÊrodka pomocy spo∏ecznej. 

2. W przypadku zasi∏ku okresowego przyznanego
rodzinie Êwiadczenie pomniejsza si´ o cz´Êç kwoty
przypadajàcà na t´ osob´, której przyznano emerytu-
r´ lub rent´.

3. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1,
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ przyznana za ten okres kwo-
ta emerytury lub renty.

Rozdzia∏ 7

Post´powanie w sprawie Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej

Art. 100. 1. W post´powaniu w sprawie Êwiadczeƒ
z pomocy spo∏ecznej nale˝y kierowaç si´ przede
wszystkim dobrem osób korzystajàcych z pomocy
spo∏ecznej i ochronà ich dóbr osobistych. W szczegól-
noÊci nie nale˝y podawaç do wiadomoÊci publicznej
nazwisk osób korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej
oraz rodzaju i zakresu przyznanego Êwiadczenia. 

2. W zakresie niezb´dnym do przyznawania
i udzielania Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej mo˝na
przetwarzaç dane osób ubiegajàcych si´ i korzystajà-
cych z tych Êwiadczeƒ dotyczàce: pochodzenia etnicz-
nego, stanu zdrowia, na∏ogów, skazaƒ, orzeczeƒ
o ukaraniu, a tak˝e innych orzeczeƒ wydanych w po-
st´powaniu sàdowym lub administracyjnym. 

Art. 101. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà gminy ustala
si´ wed∏ug miejsca zamieszkania osoby ubiegajàcej
si´ o Êwiadczenie. 

2. W przypadku osoby bezdomnej w∏aÊciwà miej-
scowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania
tej osoby na pobyt sta∏y.
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3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sy-
tuacjà osobistà osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie,
w sprawach niecierpiàcych zw∏oki oraz w sprawach
cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt to-
lerowany, i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a,
w∏aÊciwà miejscowo jest gmina miejsca pobytu oso-
by ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, mo˝-
na przyznaç Êwiadczenia wymienione w art. 37—42
i 47—50. 

5. Do przyznawania Êwiadczeƒ w miejscu pobytu
nie stosuje si´ kwot kryteriów dochodowych podwy˝-
szonych zgodnie z art. 8 ust. 2.

6. Dla mieszkaƒca domu w∏aÊciwa jest gmina, któ-
ra skierowa∏a go do domu pomocy spo∏ecznej. 

7. Gmina w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt
sta∏y jest obowiàzana do zwrotu wydatków gminie,
która przyzna∏a Êwiadczenia w miejscu pobytu. 

Art. 102. 1. Âwiadczenia z pomocy spo∏ecznej sà
udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej
przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgo-
dà osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego. 

2. Pomoc spo∏eczna mo˝e byç udzielana z urz´du. 

Art. 103. 1. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej
i kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie
mo˝e, w drodze umowy, ustaliç z ma∏˝onkiem, zst´p-
nymi lub wst´pnymi wysokoÊç Êwiadczonej przez
nich pomocy na rzecz osoby ubiegajàcej si´ o przy-
znanie Êwiadczenia. W tym przypadku nie stosuje si´
art. 96 ust. 1 pkt 3. 

2. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej ustala
w drodze umowy z ma∏˝onkiem, zst´pnymi przed
wst´pnymi mieszkaƒca domu wysokoÊç wnoszonej
przez nich op∏aty za pobyt tego mieszkaƒca w domu
pomocy spo∏ecznej.

Art. 104. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u wydatków na
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej, z tytu∏u op∏at
okreÊlonych przepisami niniejszej ustawy oraz z tytu-
∏u nienale˝nie pobranych Êwiadczeƒ podlegajà Êcià-
gni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji. 

2. W przypadku posiadania uprawnieƒ do Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej kwoty niena-
le˝nie pobranych Êwiadczeƒ pieni´˝nych podlegajà
potràceniu z bie˝àcych wyp∏at. 

3. WysokoÊç nale˝noÊci podlegajàcej zwrotowi
oraz termin zwrotu tej nale˝noÊci ustala si´ w drodze
decyzji administracyjnej.

4. W przypadkach szczególnych, zw∏aszcza je˝eli
˝àdanie zwrotu wydatków na udzielone Êwiadczenie
w ca∏oÊci lub w cz´Êci stanowi∏oby dla osoby zobo-
wiàzanej nadmierne obcià˝enie lub te˝ niweczy∏oby
skutki udzielanej pomocy, w∏aÊciwy organ na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej
mo˝e odstàpiç od ˝àdania takiego zwrotu. 

Art. 105.29) 1. Sàdy, organy i jednostki organizacyj-
ne sà obowiàzane niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 7 dni, udost´pniç lub udzieliç na wniosek
pracownika socjalnego odpowiednich informacji, któ-
re majà znaczenie dla rozstrzygni´cia o przyznaniu lub
wysokoÊci Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. 

2. Udost´pnienie informacji gromadzonych przez
publiczne s∏u˝by zatrudnienia, które majà znaczenie
dla rozstrzygni´cia o przyznaniu lub wysokoÊci Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej odbywa si´ na zasadach
okreÊlonych w art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 6—9 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póên. zm.30)).

Art. 106. 1. Przyznanie Êwiadczeƒ z pomocy spo-
∏ecznej nast´puje w formie decyzji administracyjnej. 

2. Udzielenie Êwiadczeƒ w postaci interwencji kry-
zysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa
w zaj´ciach klubu samopomocy, a tak˝e skierowanie
do ca∏odobowej placówki opiekuƒczo-wychowawczej
i przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wyda-
nia decyzji administracyjnej.

3. Âwiadczenia pieni´˝ne z pomocy spo∏ecznej
przyznaje si´ i wyp∏aca za okres miesiàca kalendarzo-
wego, poczàwszy od miesiàca, w którym zosta∏ z∏o˝o-
ny wniosek wraz z wymaganà dokumentacjà. W przy-
padku gdy uprawnienie do Êwiadczenia nie obejmuje
pe∏nego miesiàca, Êwiadczenie przyznaje si´ za nie-
pe∏ny miesiàc, a kwot´ Êwiadczenia ustala si´, dzielàc
pe∏ne kwoty przez liczb´ dni kalendarzowych tego
miesiàca i mno˝àc przez liczb´ dni obj´tych Êwiadcze-
niem. 

3a. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodaru-
jàcej lub rodziny w okresie pobierania Êwiadczenia
pieni´˝nego nie wp∏ywa na wysokoÊç Êwiadczenia
pieni´˝nego, je˝eli kwota zmiany nie przekroczy∏a
10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarujàcej lub kryterium dochodowego
na osob´ w rodzinie.

3b. Zmiana dochodu osoby samotnie gospodaru-
jàcej lub rodziny w okresie ponoszenia odp∏atnoÊci za
Êwiadczenie niepieni´˝ne nie wp∏ywa na wysokoÊç tej
odp∏atnoÊci, je˝eli kwota zmiany nie przekroczy∏a
10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarujàcej lub kryterium dochodowego
na osob´ w rodzinie.

3c. (uchylony).31)

———————
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia

19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lutego 2009 r.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595,
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125,
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052 i Nr 161, poz. 1278.

31) Przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 14.
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4. Decyzj´ administracyjnà o przyznaniu lub od-
mowie przyznania Êwiadczenia, z wyjàtkiem decyzji
o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz de-
cyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa
w art. 5a, wydaje si´ po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu Êrodowiskowego.

5. Decyzj´ administracyjnà zmienia si´ lub uchyla
na niekorzyÊç strony bez jej zgody w przypadku zmia-
ny przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub
osobistej strony, pobrania nienale˝nego Êwiadczenia,
a tak˝e mo˝na zmieniç lub uchyliç decyzj´, je˝eli wy-
stàpi∏y przes∏anki, o których mowa w art. 11, 12 i 107
ust. 5. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyÊç
strony nie wymaga jej zgody. 

6. Odwo∏anie od decyzji w sprawie Êwiadczeƒ
z pomocy spo∏ecznej mo˝e z∏o˝yç inna osoba za zgo-
dà osoby ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie.

Art. 107. 1. Rodzinny wywiad Êrodowiskowy prze-
prowadza si´ w celu ustalenia sytuacji osobistej, ro-
dzinnej, dochodowej i majàtkowej osób i rodzin,
w tym, o których mowa w art. 103, wydania opinii
w celu ustanowienia rodziny zast´pczej w zwiàzku
z prowadzonym post´powaniem w sprawie ustano-
wienia rodziny zast´pczej, przyznania pomocy pie-
ni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuƒczo-wy-
chowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie za-
st´pczej, przyznania pomocy pieni´˝nej na usamo-
dzielnienie i pomocy pieni´˝nej na kontynuowanie
nauki oraz skierowania dziecka do ca∏odobowej pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawczej. 

2. W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie
pracownik socjalny wype∏nia formularz „Pomoc Spo-
∏eczna — Niebieska Karta” stanowiàcy za∏àcznik do
rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego.

3. Rodzinny wywiad Êrodowiskowy przeprowadza
pracownik socjalny, równie˝ na potrzeby jednostki or-
ganizacyjnej pomocy spo∏ecznej z terenu innej gminy. 

4. W przypadku ubiegania si´ o przyznanie Êwiad-
czenia z pomocy spo∏ecznej po raz kolejny, a tak˝e gdy
nastàpi∏a zmiana danych zawartych w wywiadzie,
sporzàdza si´ aktualizacj´ wywiadu. W przypadku
osób korzystajàcych ze sta∏ych form pomocy aktuali-
zacj´ sporzàdza si´ nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy,
mimo braku zmiany danych. 

5. Pracownik socjalny przeprowadzajàcy rodzinny
wywiad Êrodowiskowy mo˝e domagaç si´ od osoby
lub rodziny ubiegajàcej si´ o pomoc z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o dochodach i stanie majàtkowym. Odmowa
z∏o˝enia oÊwiadczenia jest podstawà wydania decyzji
o odmowie przyznania Êwiadczenia. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób przeprowadzania rodzinnego wywiadu Êrodowi-
skowego, uwzgl´dniajàc miejsce i terminy jego prze-
prowadzania, wzór kwestionariusza wywiadu,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sytuacje, w których
wype∏nia si´ poszczególne cz´Êci kwestionariusza wy-
wiadu, oraz dokumenty niezb´dne do ustalenia sytu-
acji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majàtkowej,

wzór oÊwiadczenia o stanie majàtkowym, wzór druku
„Pomoc Spo∏eczna — Niebieska Karta” oraz wzór le-
gitymacji pracownika socjalnego. 

Art. 108.32) 1. W celu okreÊlenia sposobu wspó∏-
dzia∏ania w rozwiàzywaniu problemów osoby lub ro-
dziny znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej
pracownik socjalny mo˝e zawrzeç kontrakt socjalny
z tà osobà lub rodzinà, w celu wzmocnienia aktywno-
Êci i samodzielnoÊci ˝yciowej, zawodowej lub prze-
ciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu.

2. W przypadku osób bezrobotnych, o których mo-
wa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpi-
sanie kontraktu socjalnego, w ramach którego sà re-
alizowane dzia∏ania na rzecz wzmocnienia aktywnoÊci
osoby bezrobotnej, jest dokonywane na podstawie
skierowania powiatowego urz´du pracy na zasadach
okreÊlonych w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.

3. Za osob´, z którà zawarto kontrakt socjalny,
o której mowa w ust. 2, oÊrodek pomocy spo∏ecznej
op∏aca sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
kontraktu socjalnego, uwzgl´dniajàc indywidualne
cechy osoby podpisujàcej kontrakt socjalny.

Art. 109. Osoby i rodziny korzystajàce ze Êwiad-
czeƒ z pomocy spo∏ecznej sà obowiàzane niezw∏ocz-
nie poinformowaç organ, który przyzna∏ Êwiadczenie,
o ka˝dej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej
i majàtkowej, która wià˝e si´ z podstawà do przyzna-
nia Êwiadczeƒ. 

DZIA¸ III

Organizacja pomocy spo∏ecznej

Rozdzia∏ 1

Struktura organizacyjna pomocy spo∏ecznej

Art. 110. 1. Zadania pomocy spo∏ecznej w gmi-
nach wykonujà jednostki organizacyjne — oÊrodki po-
mocy spo∏ecznej. 

2. Gmina, realizujàc zadania zlecone z zakresu ad-
ministracji rzàdowej, kieruje si´ ustaleniami przekaza-
nymi przez wojewod´. 

3. OÊrodek pomocy spo∏ecznej, wykonujàc zada-
nia w∏asne gminy w zakresie pomocy spo∏ecznej, kie-
ruje si´ ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta
miasta). 

4. OÊrodek pomocy spo∏ecznej koordynuje realiza-
cj´ strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1. 
———————
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 29.
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5. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej mo˝e
wytaczaç na rzecz obywateli powództwa o roszczenia
alimentacyjne. W post´powaniu przed sàdem stosuje
si´ odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w po-
st´powaniu cywilnym.

6. OÊrodek pomocy spo∏ecznej mo˝e kierowaç
wnioski o ustalenie niezdolnoÊci do pracy, niepe∏no-
sprawnoÊci i stopnia niepe∏nosprawnoÊci do orga-
nów okreÊlonych odr´bnymi przepisami. 

7. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kie-
rownikowi oÊrodka pomocy spo∏ecznej upowa˝nienia
do wydawania decyzji administracyjnych w indywidu-
alnych sprawach z zakresu pomocy spo∏ecznej nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci gminy. 

8. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 7, mo˝e
byç tak˝e udzielone innej osobie na wniosek kierowni-
ka oÊrodka pomocy spo∏ecznej. 

9. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej sk∏ada
radzie gminy coroczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
oÊrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomo-
cy spo∏ecznej. 

10. Rada gminy, bioràc pod uwag´ potrzeby, o któ-
rych mowa w ust. 9, opracowuje i kieruje do wdro˝e-
nia lokalne programy pomocy spo∏ecznej. 

11. OÊrodek pomocy spo∏ecznej zatrudnia pracow-
ników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnoÊci
gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys.
mieszkaƒców, nie mniej jednak ni˝ trzech pracowni-
ków. 

Art. 111. W celu realizacji zadaƒ pomocy spo∏ecz-
nej gmina mo˝e tworzyç równie˝ inne jednostki orga-
nizacyjne. 

Art. 112. 1. Zadania pomocy spo∏ecznej w powia-
tach wykonujà jednostki organizacyjne — powiatowe
centra pomocy rodzinie.

2. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie
w miastach na prawach powiatu realizujà miejskie
oÊrodki pomocy spo∏ecznej, które mogà byç nazwane
„miejskimi oÊrodkami pomocy rodzinie”.

3. Kierownik powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie mo˝e wytaczaç na rzecz obywateli powództwa
o roszczenia alimentacyjne. W post´powaniu przed
sàdem stosuje si´ odpowiednio przepisy o udziale
prokuratora w post´powaniu cywilnym. 

4. Powiatowe centrum pomocy rodzinie mo˝e kie-
rowaç wnioski o ustalenie niezdolnoÊci do pracy, nie-
pe∏nosprawnoÊci i stopnia niepe∏nosprawnoÊci do or-
ganów okreÊlonych odr´bnymi przepisami. 

5. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
spo∏ecznej nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci powiatu decy-
zje administracyjne wydaje starosta lub z jego upo-
wa˝nienia kierownik powiatowego centrum pomocy
rodzinie i inni pracownicy centrum upowa˝nieni na
wniosek kierownika. 

6. Starosta mo˝e upowa˝niç kierownika powiato-
wego centrum pomocy rodzinie lub kierownika oÊrod-
ka pomocy spo∏ecznej w mieÊcie na prawach powiatu
do zawierania i rozwiàzywania umów cywilnopraw-
nych z rodzinami zast´pczymi w sprawie powierzenia
dziecka. 

7. Zarzàd powiatu zatrudnia kierowników jedno-
stek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, o których
mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami okreÊlonymi
w art. 122 ust. 1, po zasi´gni´ciu opinii kierownika po-
wiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika
oÊrodka pomocy spo∏ecznej w mieÊcie na prawach
powiatu. 

7a. Pracownikom podlegajàcym przepisom usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, za-
rzàd powiatu powierza stanowiska kierowników pla-
cówek opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrodków adop-
cyjno-opiekuƒczych zgodnie z wymogami art. 122
ust. 1 oraz wymogami okreÊlonymi na podstawie
art. 81 ust. 10 pkt 6 oraz art. 83 ust. 11, po zasi´gni´-
ciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy
rodzinie.

8. Starosta przy pomocy powiatowego centrum
pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià
rodzinnej opieki zast´pczej, oÊrodków adopcyjno-
-opiekuƒczych, jednostek specjalistycznego poradnic-
twa, w tym rodzinnego, oraz oÊrodków wsparcia, do-
mów pomocy spo∏ecznej, placówek opiekuƒczo-wy-
chowawczych i oÊrodków interwencji kryzysowej.

9. Powiatowe centrum pomocy rodzinie koordy-
nuje realizacj´ strategii, o której mowa w art. 19 pkt 1. 

10. Kierownik powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie wspó∏pracuje z sàdem w sprawach dotyczà-
cych opieki i wychowania dzieci pozbawionych ca∏ko-
wicie lub cz´Êciowo opieki rodzicielskiej. 

11. Kierownik powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie przedk∏ada sàdowi, co najmniej raz w roku, wy-
kaz rodzin zast´pczych, o których mowa w art. 74
ust. 1 pkt 2 i 3. 

12. Kierownik powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie sk∏ada radzie powiatu coroczne sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci centrum oraz przedstawia wykaz po-
trzeb w zakresie pomocy spo∏ecznej. 

13. Rada powiatu na podstawie wykazu potrzeb,
o którym mowa w ust. 12, opracowuje i wdra˝a lokal-
ne programy pomocy spo∏ecznej. 

Art. 113. 1. Zadania pomocy spo∏ecznej w woje-
wództwach samorzàdowych wykonujà jednostki or-
ganizacyjne — regionalne oÊrodki polityki spo∏ecznej. 

2. Regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej koordy-
nuje realizacj´ strategii, o której mowa w art. 21 pkt 1. 

3. Marsza∏ek województwa przy pomocy regional-
nego oÊrodka polityki spo∏ecznej sprawuje nadzór
nad podleg∏ymi jednostkami organizacyjnymi pomo-
cy spo∏ecznej, w szczególnoÊci w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych. 
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Art. 114. (uchylony).33)

Art. 115. 1. Jednostki samorzàdu terytorialnego
mogà otrzymywaç dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa
na dofinansowanie zadaƒ w∏asnych z zakresu pomo-
cy spo∏ecznej, przy czym wysokoÊç dotacji nie mo˝e
przekroczyç 50 % kosztów realizacji zadania, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2.34) Je˝eli Êrodki przeznaczone na dotacj´, o któ-
rej mowa w ust. 1, pochodzà z programów rzàdo-
wych, programów resortowych lub z po˝yczek, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych35) (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.36)), wysokoÊç do-
tacji mo˝e przekroczyç 50 % kosztów realizacji zada-
nia. 

2.37) Je˝eli Êrodki przeznaczone na dotacj´, o której mo-
wa w ust. 1, pochodzà z programów rzàdowych, progra-
mów resortowych lub z po˝yczek, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), wyso-
koÊç dotacji mo˝e przekroczyç 50 % kosztów realizacji za-
dania.

Rozdzia∏ 2

Pracownicy socjalni

Art. 116. 1. Pracownikiem socjalnym mo˝e byç
osoba, która spe∏nia co najmniej jeden z ni˝ej wymie-
niowych warunków:

1) posiada dyplom ukoƒczenia kolegium pracowni-
ków s∏u˝b spo∏ecznych;

2) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku praca socjal-
na;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukoƒczy∏a studia wy˝-
sze o specjalnoÊci przygotowujàcej do zawodu
pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka spo∏eczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie.

1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw szkolnictwa wy˝szego okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wymagane umiej´tnoÊci, wykaz przed-
miotów, minimalny wymiar zaj´ç dydaktycznych oraz
zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalnoÊci
przygotowujàcej do zawodu pracownika socjalnego,
realizowanej w szko∏ach wy˝szych na kierunkach wy-
mienionych w ust. 1, kierujàc si´ koniecznoÊcià odpo-
wiedniego przygotowania absolwentów do wykony-
wania zawodu pracownika socjalnego.

2. Ustala si´ nast´pujàce stopnie specjalizacji za-
wodowej w zawodzie pracownika socjalnego:

1) I stopieƒ specjalizacji zawodowej z zakresu pracy
socjalnej, majàcy na celu uzupe∏nienie wiedzy
i doskonalenie umiej´tnoÊci zawodowych pra-
cowników socjalnych;

2) II stopieƒ specjalizacji zawodowej z zakresu pracy
socjalnej, majàcy na celu pog∏´bienie wiedzy i do-
skonalenie umiej´tnoÊci pracy z wybranymi gru-
pami osób korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej. 

3. Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie
pracownika socjalnego mogà realizowaç jednostki
prowadzàce kszta∏cenie i doskonalenie zawodowe po
uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego. 

Art. 117. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego dzia∏a Centralna Komisja
Egzaminacyjna do spraw stopni specjalizacji zawodo-
wej pracowników socjalnych, zwana dalej „Komisjà”,
której cz∏onków powo∏uje minister. 

2. W zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci wynika-
jàcych z ust. 3 cz∏onkom Komisji przys∏ugujà diety
oraz inne nale˝noÊci za czas podró˝y, na zasadach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych podró˝y s∏u˝-
bowych pracowników na obszarze kraju. 

3. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) przeprowadzanie post´powania w zakresie nada-
wania stopni specjalizacji zawodowej oraz egza-
minu dla pracowników socjalnych ubiegajàcych
si´ o II stopieƒ specjalizacji zawodowej w marcu
i paêdzierniku ka˝dego roku;

2) nadawanie II stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

4) powo∏ywanie przewodniczàcego i cz∏onków regio-
nalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stop-
ni specjalizacji zawodowej w zawodzie pracowni-
ka socjalnego;

5) kontrolowanie pracy regionalnych komisji egzami-
nacyjnych i podmiotów prowadzàcych szkolenia;

———————
33) Przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.

34) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 37.

35) Utraci∏a moc z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie
art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,
poz. 565. 

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 62 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), która
wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
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6) opiniowanie dla ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego kandydatów na kon-
sultantów prac dyplomowych na II stopieƒ specja-
lizacji, o których mowa w art. 118 ust. 3;

7) przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego informacji dotyczà-
cych zasi´gu, przebiegu i poziomu szkoleƒ w za-
kresie specjalizacji;

8) opiniowanie spraw spornych dotyczàcych pracy
komisji regionalnych. 

Art. 118. 1. Przy urz´dach marsza∏ków w samorzà-
dach województw dzia∏ajà regionalne komisje egza-
minacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej
pracowników socjalnych.

2. Do zadaƒ regionalnych komisji egzaminacyj-
nych nale˝y:

1) przeprowadzanie post´powania w zakresie nada-
wania stopni specjalizacji zawodowej oraz egza-
minu dla pracowników socjalnych, ubiegajàcych
si´ o I stopieƒ specjalizacji zawodowej;

2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;

3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;

4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków do-
tyczàcych I stopnia specjalizacji zawodowej dla
Komisji oraz dla ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, orga-
nizacj´ pracy Komisji i regionalnych komisji egzami-
nacyjnych, minimum programowe i kierunki obowià-
zujàce dla specjalizacji w zawodzie pracownik socjal-
ny, tryb post´powania w sprawie nadawania stopni
specjalizacji i wydawania dyplomów, warunki uzyski-
wania przez pracowników socjalnych stopni specjali-
zacji zawodowej, sposób przygotowywania prac dy-
plomowych przez kandydatów ubiegajàcych si´
o uzyskanie II stopnia specjalizacji oraz kryteriów, ja-
kim powinni odpowiadaç kandydaci na konsultantów
tych prac wskazani przez podmioty ubiegajàce si´
o zgod´ ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego na prowadzenie szkoleƒ w zakresie
specjalizacji oraz tryb kontrolowania, o którym mowa
w art. 117 ust. 3 pkt 5, a tak˝e okreÊli warunki, jakie
powinny spe∏niaç podmioty prowadzàce szkolenia
w zakresie specjalizacji, uwzgl´dniajàc potrzeb´ za-
pewnienia odpowiedniego poziomu nauczania.

Art. 119. 1. Do zadaƒ pracownika socjalnego nale-
˝y w szczególnoÊci:

1) praca socjalna;

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powo-
dujà zapotrzebowanie na Êwiadczenia z pomocy
spo∏ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
Êwiadczeƒ;

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w za-
kresie rozwiàzywania spraw ˝yciowych osobom,
które dzi´ki tej pomocy b´dà zdolne samodzielnie

rozwiàzywaç problemy b´dàce przyczynà trudnej
sytuacji ˝yciowej; skuteczne pos∏ugiwanie si´
przepisami prawa w realizacji tych zadaƒ;

4) pomoc w uzyskaniu dla osób b´dàcych w trudnej
sytuacji ˝yciowej poradnictwa dotyczàcego mo˝li-
woÊci rozwiàzywania problemów i udzielania
pomocy przez w∏aÊciwe instytucje paƒstwowe,
samorzàdowe i organizacje pozarzàdowe oraz
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki za-
wodowej;

6) pobudzanie spo∏ecznej aktywnoÊci i inspirowanie
dzia∏aƒ samopomocowych w zaspokajaniu nie-
zb´dnych potrzeb ˝yciowych osób, rodzin, grup
i Êrodowisk spo∏ecznych;

7) wspó∏praca i wspó∏dzia∏anie z innymi specjalista-
mi w celu przeciwdzia∏ania i ograniczania patolo-
gii i skutków negatywnych zjawisk spo∏ecznych,
∏agodzenie skutków ubóstwa;

8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzi-
nom majàcym trudnà sytuacj´ ˝yciowà oraz inspi-
rowanie powo∏ania instytucji Êwiadczàcych us∏ugi
s∏u˝àce poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9) wspó∏uczestniczenie w inspirowaniu, opracowa-
niu, wdro˝eniu oraz rozwijaniu regionalnych i lo-
kalnych programów pomocy spo∏ecznej ukierun-
kowanych na podniesienie jakoÊci ˝ycia.

2. Przy wykonywaniu zadaƒ pracownik socjalny
jest obowiàzany:

1) kierowaç si´ zasadami etyki zawodowej;

2) kierowaç si´ zasadà dobra osób i rodzin, którym
s∏u˝y, poszanowania ich godnoÊci i prawa tych
osób do samostanowienia;

3) przeciwdzia∏aç praktykom niehumanitarnym i dys-
kryminujàcym osob´, rodzin´ lub grup´;

4) udzielaç osobom zg∏aszajàcym si´ pe∏nej informa-
cji o przys∏ugujàcych im Êwiadczeniach i dost´p-
nych formach pomocy;

5) zachowaç w tajemnicy informacje uzyskane w to-
ku czynnoÊci zawodowych, tak˝e po ustaniu za-
trudnienia, chyba ˝e dzia∏a to przeciwko dobru
osoby lub rodziny;

6) podnosiç swoje kwalifikacje zawodowe poprzez
udzia∏ w szkoleniach i samokszta∏cenie. 

Art. 120. 1. Pracowników socjalnych mogà rów-
nie˝ zatrudniaç inne instytucje, a w szczególnoÊci jed-
nostki organizacyjne w∏aÊciwe w sprawach zatrudnie-
nia i przeciwdzia∏ania bezrobociu, szpitale, placówki
opiekuƒczo-wychowawcze, zak∏ady karne, do wyko-
nywania zadaƒ tych jednostek w zakresie pomocy
spo∏ecznej. 

2. Pracownicy socjalni mogà byç równie˝ zatrud-
niani w podmiotach uprawnionych, o których mowa
w art. 25 ust. 1. 
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Art. 121. 1. Pracownik socjalny korzysta z prawa
pierwszeƒstwa przy wykonywaniu swoich zadaƒ
w urz´dach, instytucjach i innych placówkach. Organy
sà obowiàzane do udzielania pracownikowi socjalne-
mu pomocy w zakresie wykonywania tych czynnoÊci. 

2. Pracownikowi socjalnemu przys∏uguje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicz-
nych. 

3. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu
w oÊrodku pomocy spo∏ecznej lub w powiatowym
centrum pomocy rodzinie, do którego obowiàzków
nale˝y praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzin-
nych wywiadów Êrodowiskowych, je˝eli przepraco-
wa∏ nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przy-
s∏uguje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczyn-
kowy w wymiarze 10 dni roboczych. 

3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu
w pe∏nym wymiarze czasu pracy w samorzàdowych
jednostkach organizacyjnych pomocy spo∏ecznej, do
którego podstawowych obowiàzków nale˝y Êwiadcze-
nie pracy socjalnej w Êrodowisku, w tym przeprowa-
dzanie rodzinnych wywiadów Êrodowiskowych poza
siedzibà jednostki, przys∏uguje wyp∏acany co miesiàc
dodatek do wynagrodzenia w wysokoÊci 250 z∏.
W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze
czasu pracy dodatek przys∏uguje w wysokoÊci propor-
cjonalnej do czasu pracy.

3b. Pracownikowi socjalnemu przys∏uguje zwrot
kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie spe-
cjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjal-
nego, w kwocie nie mniejszej ni˝ 50 % kosztów szko-
lenia.

3c. Pracownikowi socjalnemu, do którego obo-
wiàzków nale˝y Êwiadczenie pracy socjalnej w Êrodo-
wisku, przys∏uguje zwrot kosztów przejazdów z miej-
sca pracy do miejsc wykonywania przez niego czyn-
noÊci zawodowych, w przypadku braku mo˝liwoÊci
zapewnienia dojazdu Êrodkami pozostajàcymi w dys-
pozycji zatrudniajàcego go pracodawcy. 

4. Dzieƒ 21 listopada ustanawia si´ Dniem Pra-
cownika Socjalnego. 

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e przyznaç pracownikom socjalnym,
jednostkom organizacyjnym pomocy spo∏ecznej oraz
podmiotom, o których mowa w art. 25, nagrody spe-
cjalne za wybitne, nowatorskie rozwiàzania w zakresie
pomocy spo∏ecznej. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki przyznawania nagród specjalnych, rodzaje nagród,
podmioty uprawnione do zg∏aszania wniosków oraz
sposób i tryb post´powania w sprawie tych nagród,
uwzgl´dniajàc rodzaje dzia∏aƒ, za jakie nagrody te
przys∏ugujà, oraz ich spo∏ecznà u˝ytecznoÊç.

Art. 122. 1. Osoby kierujàce jednostkami organiza-
cyjnymi pomocy spo∏ecznej sà obowiàzane posiadaç
co najmniej 3-letni sta˝ pracy w pomocy spo∏ecznej
oraz specjalizacj´ z zakresu organizacji pomocy spo-
∏ecznej.

2. Wymogi, o których mowa w ust. 1, nie dotyczà
osób kierujàcych placówkami rodzinnymi. 

3. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji
pomocy spo∏ecznej mogà realizowaç jednostki szkolà-
ce po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego. 

4. Ukoƒczenie studiów podyplomowych dla osób
posiadajàcych wykszta∏cenie wy˝sze, w których pro-
gramie uwzgl´dniono minimum programowe specja-
lizacji z zakresu organizacji pomocy spo∏ecznej, jest
równoznaczne z uzyskaniem przez absolwentów tych
studiów specjalizacji.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, mini-
mum programowe specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy spo∏ecznej, podmioty uprawnione do prowa-
dzenia specjalizacji i wymagania ich dotyczàce, tryb
nadawania tym podmiotom uprawnieƒ do prowadze-
nia specjalizacji, a tak˝e tryb uzyskiwania specjalizacji,
kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia sprawnoÊci
i efektywnoÊci dzia∏ania jednostek organizacyjnych
pomocy spo∏ecznej.

Art. 123. Prawa i obowiàzki pracowników zatrud-
nionych w samorzàdowych jednostkach organizacyj-
nych pomocy spo∏ecznej regulujà przepisy o pracow-
nikach samorzàdowych, a w odniesieniu do wycho-
wawców i innych pracowników pedagogicznych
publicznych placówek opiekuƒczo-wychowawczych
i oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych zatrudnionych
na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela, regulujà przepisy ustawy — Karta Na-
uczyciela. 

Art. 123a. (uchylony).38)

Rozdzia∏ 3

Rada Pomocy Spo∏ecznej

Art. 124. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego dzia∏a Rada Pomocy Spo-
∏ecznej jako organ opiniodawczo-doradczy w spra-
wach pomocy spo∏ecznej. 

2. Do zakresu dzia∏ania Rady Pomocy Spo∏ecznej
nale˝y:

1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz ini-
cjowanie zmian przepisów prawa w zakresie po-
mocy spo∏ecznej;

2) przygotowywanie ekspertyz dotyczàcych wybra-
nych obszarów pomocy spo∏ecznej;

3) przedstawianie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego okresowych informa-
cji o swojej dzia∏alnoÊci;

4) przyjmowanie i opiniowanie dla ministra w∏aÊci-
wego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
wniosków o nagrody specjalne za wybitne osià-
gni´cia w zakresie pomocy spo∏ecznej. 

———————
38) Przez art. 51 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracow-

nikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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Art. 125. 1. Rada Pomocy Spo∏ecznej sk∏ada si´
z nie wi´cej ni˝ 20 osób reprezentujàcych jednostki or-
ganizacyjne pomocy spo∏ecznej, jednostki samorzàdu
terytorialnego, wojewodów, organizacje spo∏eczne
i zawodowe, koÊcio∏y i inne zwiàzki wyznaniowe oraz
Êrodowiska naukowe. 

2. Przedstawicieli jednostek samorzàdu terytorial-
nego do udzia∏u w pracach Rady Pomocy Spo∏ecznej
rekomenduje Komisja Wspólna Rzàdu i Samorzàdu
Terytorialnego.

3. Cz∏onków Rady Pomocy Spo∏ecznej, spoÊród
przedstawicieli okreÊlonych w ust. 1, powo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
na okres 3 lat. 

4. Cz∏onkowie Rady Pomocy Spo∏ecznej pe∏nià
swoje funkcje spo∏ecznie. 

5. Cz∏onkowie Rady Pomocy Spo∏ecznej korzysta-
jà ze zwolnieƒ w pracy w celu uczestniczenia w posie-
dzeniach Rady i przys∏uguje im zwrot kosztów delega-
cji ze Êrodków bud˝etu ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego.

6. Koszty zwiàzane z obs∏ugà Rady Pomocy Spo-
∏ecznej sà pokrywane ze Êrodków bud˝etu ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

7. Rada Pomocy Spo∏ecznej mo˝e, za zgodà mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
zapraszaç do wspó∏pracy ekspertów i inne osoby nieb´-
dàce jej cz∏onkami. Do udzia∏u osób zaproszonych
w posiedzeniach Rady stosuje si´ odpowiednio ust. 5.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
zg∏aszania kandydatów na cz∏onków Rady Pomocy
Spo∏ecznej, organizacj´ oraz tryb dzia∏ania Rady Po-
mocy Spo∏ecznej, uwzgl´dniajàc zasad´ kolegialnoÊci
oraz pomocniczoÊci prac Rady.

Rozdzia∏ 4

Nadzór i kontrola

Art. 126. Wojewoda w zwiàzku z przeprowadza-
nym post´powaniem nadzorczym i kontrolnym ma
prawo do:

1) ˝àdania informacji, dokumentów i danych, nie-
zb´dnych do sprawowania nadzoru i kontroli;

2) swobodnego wst´pu w ciàgu doby do obiektów
i pomieszczeƒ jednostki kontrolowanej;

3) przeprowadzania ogl´dzin obiektów, sk∏adników
majàtku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu
okreÊlonych czynnoÊci obj´tych obowiàzujàcym
standardem;

4) ˝àdania od pracowników kontrolowanej jednostki
udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej
w zakresie przeprowadzanej kontroli;

5) wzywania i przes∏uchiwania Êwiadków;

6) zwrócenia si´ o wydanie opinii bieg∏ych i specjali-
stów z zakresu pomocy spo∏ecznej.

Art. 127. 1. CzynnoÊci, o których mowa w art. 126,
w imieniu i z upowa˝nienia wojewody przeprowadza
zespó∏ pracowników w∏aÊciwego do spraw pomocy
spo∏ecznej wydzia∏u urz´du wojewódzkiego w sk∏a-
dzie co najmniej dwóch osób, zwany dalej „zespo∏em
inspektorów”. 

2. Zespó∏ inspektorów, przeprowadzajàc czynno-
Êci, o których mowa w art. 126, jest obowiàzany do
okazania legitymacji s∏u˝bowych oraz imiennego upo-
wa˝nienia do przeprowadzenia nadzoru albo kontroli
wskazujàcego jednostk´ organizacyjnà pomocy spo-
∏ecznej albo kontrolowanà jednostk´. 

Art. 127a. 1. Wojewoda mo˝e wystàpiç z wnios-
kiem do w∏aÊciwego miejscowo komendanta Policji
o pomoc, je˝eli jest to niezb´dne do przeprowadzenia
czynnoÊci, o których mowa w art. 126.

2. Na wniosek wojewody w∏aÊciwy miejscowo ko-
mendant Policji jest obowiàzany do zapewnienia ze-
spo∏owi inspektorów pomocy Policji w toku wykony-
wanych przez nich czynnoÊci.

Art. 128. 1. Wojewoda w wyniku przeprowadzo-
nych przez zespó∏ inspektorów czynnoÊci, o których
mowa w art. 126, mo˝e wydaç jednostce organizacyj-
nej pomocy spo∏ecznej albo kontrolowanej jednostce
zalecenia pokontrolne.

2. Jednostka organizacyjna pomocy spo∏ecznej al-
bo kontrolowana jednostka mo˝e, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zaleceƒ pokontrolnych, zg∏osiç do
nich zastrze˝enia. 

3. Wojewoda ustosunkowuje si´ do zastrze˝eƒ
w terminie 14 dni od dnia ich dor´czenia. 

4. W przypadku nieuwzgl´dnienia przez wojewod´
zastrze˝eƒ jednostka organizacyjna pomocy spo∏ecz-
nej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni
obowiàzana jest do powiadomienia wojewody o reali-
zacji zaleceƒ, uwag i wniosków.

5. W przypadku uwzgl´dnienia przez wojewod´ za-
strze˝eƒ, o których mowa w ust. 2, jednostka organiza-
cyjna pomocy spo∏ecznej albo kontrolowana jednost-
ka w terminie 30 dni jest obowiàzana do powiadomie-
nia wojewody o realizacji zaleceƒ, uwag i wnios-
ków, o których mowa w ust. 1, majàc na uwadze zmia-
ny wynikajàce z uwzgl´dnionych przez wojewod´ za-
strze˝eƒ. 

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybieƒ
w dzia∏alnoÊci jednostki organizacyjnej pomocy spo-
∏ecznej albo kontrolowanej jednostki wojewoda, nie-
zale˝nie od przys∏ugujàcych mu innych Êrodków, za-
wiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ za∏o-
˝ycielski tych jednostek lub organ zlecajàcy kontrolo-
wanej jednostce realizacj´ zadania z zakresu pomocy
spo∏ecznej.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego
skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istot-
nych uchybieniach, jest obowiàzany, w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwier-
dzonych uchybieniach, powiadomiç wojewod´ o pod-
j´tych czynnoÊciach.
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Art. 129. 1. W przypadku niepodj´cia lub niewyko-
nania czynnoÊci wynikajàcych z zaleceƒ pokontrol-
nych, o których mowa w art. 128, majàcych na celu
ograniczenie lub likwidacj´ stwierdzonych istotnych
uchybieƒ lub nieprawid∏owoÊci w zakresie dzia∏aƒ
i us∏ug obj´tych standardami, Êwiadczonych przez
jednostki organizacyjne pomocy spo∏ecznej albo kon-
trolowane jednostki, wojewoda mo˝e orzec o czaso-
wym lub sta∏ym cofni´ciu zezwolenia na prowadzenie
placówki. 

2. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych czynnoÊci,
o których mowa w art. 126, ujawnione zosta∏y ra˝àce
zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiàzków
ustawowych, wojewoda mo˝e wezwaç jednostk´
samorzàdu terytorialnego do wyznaczenia wykonaw-
cy zast´pczego, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa
miesiàce od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku niewyznaczenia przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego wykonawcy zast´pczego
w terminie, o którym mowa w ust. 2, wojewoda mo˝e
wystàpiç do sàdu administracyjnego ze skargà na
bezczynnoÊç organu jednostki samorzàdu terytorial-
nego. 

Art. 130. 1. Kto nie realizuje zaleceƒ pokontrolnych
— podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 200 do
6 000 z∏.

2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówk´ zapew-
niajàcà ca∏odobowà opiek´ osobom w podesz∏ym
wieku, przewlekle chorym lub niepe∏nosprawnym —
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci 10 000 z∏.

3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez
jeden podmiot wi´cej ni˝ jednej placówki, o której
mowa w ust. 2, kar´ wymierza si´ osobno za ka˝dà
z placówek.

Art. 131. 1. Kary pieni´˝ne, o których mowa
w art. 130, wymierza, w drodze decyzji administracyj-
nej, wojewoda.

2. WysokoÊç kary, o której mowa w art. 130 ust. 1,
ustala wojewoda, bioràc pod uwag´ rozmiar prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci, stopieƒ, liczb´ i spo∏ecznà szko-
dliwoÊç stwierdzonych uchybieƒ.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do ministra w∏aÊciwego do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego.

4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera si´
odsetki ustawowe.

5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zw∏ok´ nast´-
puje w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji.

Art. 132. 1. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych nak∏a-
danych na podstawie art. 131 ust. 1 stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa.

2. Kary pieni´˝ne nak∏adane na podstawie art. 131
ust. 1 wp∏acane sà na rachunek bie˝àcy dochodów
urz´du wojewódzkiego.

Art. 133. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ Kodeks post´powania ad-
ministracyjnego. 

Art. 134. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) organizacj´ i tryb przeprowadzania nadzoru i kon-
troli, kwalifikacje inspektorów upowa˝nionych do
wykonywania czynnoÊci nadzorczych i kontrolnych,
a tak˝e wzór legitymacji uprawniajàcej do wykony-
wania czynnoÊci nadzorczych i kontrolnych,

2) kwalifikacje pozosta∏ych pracowników wykonujà-
cych z upowa˝nienia wojewody zadania z zakresu
pomocy spo∏ecznej

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu ich wykonywania.

DZIA¸ IV

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe
i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Przepisy zmieniajàce

Art. 135—143. (pomini´te).39)

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 144. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o:

1) zasi∏ku sta∏ym wyrównawczym — rozumie si´
przez to zasi∏ek sta∏y;

2) ustawie o pomocy spo∏ecznej — rozumie si´ przez
to niniejszà ustaw´;

3) wywiadzie Êrodowiskowym (rodzinnym) — rozu-
mie si´ przez to rodzinny wywiad Êrodowiskowy.

Art. 145. Pierwszà weryfikacj´ kryteriów dochodo-
wych przeprowadza si´ w 2006 r.

Art. 146. 1. Do umów w sprawie zlecenia realizacji
zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej stosuje si´ do-
tychczasowe przepisy dotyczàce zlecania zadaƒ. 

2. Umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania
z zakresu pomocy spo∏ecznej zawarte przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy zachowujà moc do czasu ich
wygaÊni´cia lub rozwiàzania, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 31 grudnia 2008 r.

Art. 147. 1. W 2004 r. minimalna wysokoÊç zasi∏ku
okresowego wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej —
20 % ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarujàcej a dochodem tej
osoby;

———————
39) Zamieszczone w obwieszczeniu.
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2) w przypadku rodziny — 15 % ró˝nicy mi´dzy kry-
terium dochodowym rodziny a dochodem rodzi-
ny.

2. W 2005 r. minimalna wysokoÊç zasi∏ku okreso-
wego wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej —
30 % ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarujàcej a dochodem tej
osoby;

2) w przypadku rodziny — 20 % ró˝nicy mi´dzy kry-
terium dochodowym rodziny a dochodem rodzi-
ny.

3. W 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokoÊç zasi∏ku
okresowego wynosi:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarujàcej —
35 % ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarujàcej a dochodem tej
osoby,

2) w przypadku rodziny — 25 % ró˝nicy mi´dzy kry-
terium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

— przy czym art. 8 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. 

4. W 2004 r. gminy otrzymujà dotacj´ celowà
z bud˝etu paƒstwa na pokrycie wydatków na zasi∏ki
okresowe w cz´Êci okreÊlonej w ust. 1. 

5. W 2005 r. gminy otrzymujà dotacj´ celowà
z bud˝etu paƒstwa na pokrycie wydatków na zasi∏ki
okresowe w cz´Êci okreÊlonej w ust. 2. 

6. W 2006 r. i 2007 r. gminy otrzymujà dotacj´ ce-
lowà na pokrycie wydatków na zasi∏ki okresowe
w cz´Êci okreÊlonej w ust. 3.

7. Od 2008 r. gminy otrzymujà dotacj´ celowà
na pokrycie wydatków na zasi∏ki okresowe w cz´Êci
okreÊlonej w art. 38 ust. 3.

8. Kwota zasi∏ku finansowana z dotacji nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 20 z∏.

Art. 148. Gminy otrzymujà dotacj´ celowà z bud-
˝etu paƒstwa na obs∏ug´ zadaƒ w∏asnych dotowa-
nych z bud˝etu paƒstwa. W tym przypadku art. 115
nie stosuje si´.

Art. 149. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wyga-
sajà decyzje wydane na podstawie ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z póên. zm.40)), z wyjàtkiem
decyzji okreÊlonych w ust. 2 i 3 oraz art. 152
ust. 3 i art. 154 ust. 8 niniejszej ustawy.

2. Decyzje przyznajàce Êwiadczenia na podstawie
art. 16, 17, 18, 21 oraz 31 ust. 6—10 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej realizuje si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych, przez czas, na
jaki te decyzje zosta∏y wydane, nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2004 r.

3. Zachowujà moc decyzje o skierowaniu do domu
pomocy spo∏ecznej oraz decyzje o umieszczeniu
w domu pomocy spo∏ecznej wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 150.41) Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 151. 1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. domy pomo-
cy spo∏ecznej dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet
w cià˝y stajà si´ oÊrodkami wsparcia — domami dla
matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y, o któ-
rych mowa w art. 47 ust. 4.

2. Osoby umieszczone w domu pomocy spo∏ecz-
nej dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y
przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osoby skierowane
do takiego domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., po
dniu 1 stycznia 2005 r. ponoszà odp∏atnoÊç na dotych-
czasowych zasadach. Decyzje o odp∏atnoÊci wydaje
starosta powiatu prowadzàcego dom.

3. Powiat, który prowadzi lub zleca prowadzenie
domów dla matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet
w cià˝y, przeznacza na utrzymanie osób, o których
mowa w ust. 2, cz´Êç Êrodków pochodzàcych z dota-
cji celowej z bud˝etu paƒstwa ustalonej dla domów
pomocy spo∏ecznej na zasadach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Art. 152. 1. Domy pomocy spo∏ecznej, które nie
osiàgajà obowiàzujàcego standardu, sà obowiàzane
do opracowania i realizacji programu naprawczego
do koƒca 2010 r.

2. Podmiotowi prowadzàcemu dom pomocy spo-
∏ecznej, który jeszcze nie osiàgnà∏ obowiàzujàcego
standardu, wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe
na czas realizacji programu naprawczego.

3. Zachowujà moc zezwolenia na prowadzenie do-
mu pomocy spo∏ecznej wydane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

4. Zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu
pomocy spo∏ecznej zachowujà moc nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2010 r.

5. Od dnia 1 stycznia 2009 r. organ gminy nie mo-
˝e kierowaç osób do domu pomocy spo∏ecznej pro-
wadzonego na podstawie zezwolenia warunkowego. 

———————
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20,
poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176,
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966
i Nr 228, poz. 2255. 

———————
41) Utraci∏ moc z dniem 13 listopada 2007 r. w zakresie, w ja-

kim wy∏àcza stosowanie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, z póên. zm.) do spraw wszcz´tych i nieza-
koƒczonych przed dniem 1 maja 2004 r. — na podstawie
wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 30 paêdzierni-
ka 2007 r. sygn. akt P 28/06 (Dz. U. Nr 209, poz. 1519).
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6. Op∏ata za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej
prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowe-
go po dniu 31 grudnia 2007 r. nie mo˝e ulec podwy˝-
szeniu, a˝ do miesiàca, w którym zostanie wydane ze-
zwolenie na prowadzenie domu pomocy spo∏ecznej.

Art. 153. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy placówki zapewniajàce ca∏o-
dobowà opiek´ osobom niepe∏nosprawnym, przewle-
kle chorym lub osobom w podesz∏ym wieku, które
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie spe∏niajà wyma-
gaƒ, o których mowa w art. 67 i 68, sà obowiàzane do-
stosowaç do tych wymagaƒ placówki w terminie jed-
nego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 154. 1. Przepisów art. 86 ust. 3 i 4 nie stosuje
si´ do dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych
przed dniem 1 stycznia 2004 r. Decyzje o odp∏atnoÊci
rodziców za pobyt tych dzieci w rodzinach zast´p-
czych wydaje starosta powiatu w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania rodziny zast´pczej.

2. Umowy o pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej
zawarte na podstawie art. 33f ust. 2 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej zachowujà
wa˝noÊç nie d∏u˝ej ni˝ przez 2 lata od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

3. Niespokrewnione z dzieckiem rodziny zast´pcze
pe∏niàce zadania pogotowia rodzinnego, z dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stajà si´ zawodowymi niespo-
krewnionymi z dzieckiem rodzinami zast´pczymi
o charakterze pogotowia rodzinnego.

4. Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodzi-
ny zast´pcze otrzymujà pomoc, o której mowa
w art. 78 ust. 7, na dzieci przyj´te przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

5. Przepisu art. 73 ust. 2 nie stosuje si´ do osób,
które przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ∏àczy∏y
funkcj´ rodziny zast´pczej z prowadzeniem placówki
rodzinnej.

6. W 2004 r. op∏aty za pobyt dzieci w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych ustala starosta powiatu
prowadzàcego placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà.

7. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze, które nie
osiàgajà wymaganego standardu, sà obowiàzane do
opracowania programu naprawczego do koƒca
2007 r.

7a. Placówki opiekuƒczo-wychowawcze, które nie
osiàgajà wymaganego standardu, sà obowiàzane do
realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia
2010 r.

7b. Podmiotowi prowadzàcemu ca∏odobowà pla-
cówk´ opiekuƒczo-wychowawczà, który nie osiàgnà∏
obowiàzujàcego standardu, wojewoda wydaje zezwo-
lenie warunkowe na czas realizacji programu napraw-
czego.

8. Do pomocy przyznanej na podstawie art. 33p
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo∏ecznej stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

9. Osoby, które z przyczyn od siebie niezale˝nych
nie otrzymywa∏y pomocy, o której mowa w art. 88
ust. 1 pkt 1, 2 i 5, mogà wystàpiç do starosty w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby usa-
modzielnianej przed umieszczeniem w rodzinie za-
st´pczej lub skierowaniem do placówki z wnioskiem
o przyznanie pomocy w terminie 3 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy. 

Art. 155. 1. Do osób umieszczonych w domu po-
mocy spo∏ecznej na podstawie skierowania wydane-
go przed dniem 1 stycznia 2004 r. stosuje si´ dotych-
czasowe przepisy o w∏aÊciwoÊci miejscowej gminy. 

2. Kwota dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa na do-
my pomocy spo∏ecznej wyliczona zgodnie z art. 87
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-
stek samorzàdu terytorialnego mo˝e byç w uzasad-
nionych przypadkach zmniejszona lub zwi´kszona,
nie wi´cej jednak ni˝ o 20 %, w zale˝noÊci od znajdu-
jàcych si´ w powiecie typów domów oraz uzyskanych
dochodów z tytu∏u odp∏atnoÊci za pobyt w domu.

3. W stosunku do osób umieszczonych w domu
pomocy spo∏ecznej na podstawie skierowania wyda-
nego przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmienia-
jàce decyzje o odp∏atnoÊci i o skierowaniu do domu
pomocy spo∏ecznej wydaje starosta w∏aÊciwy ze
wzgl´du na po∏o˝enie domu. 

Art. 156. 1. Osoby, które przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy by∏y zatrudnione na stano-
wisku pracownika socjalnego na podstawie dotych-
czasowych przepisów, zachowujà uprawnienia do wy-
konywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukoƒ-
czy∏y studia wy˝sze na kierunkach: pedagogika,
psychologia, politologia, politologia i nauki spo∏ecz-
ne lub socjologia, mogà wykonywaç zawód pracow-
nika socjalnego.

2. Osoby kierujàce placówkami opiekuƒczo-wy-
chowawczymi i oÊrodkami adopcyjno-opiekuƒczymi
powinny ukoƒczyç specjalizacj´ nie póêniej ni˝ do
koƒca 2005 r.; osobom tym zalicza si´ sta˝ pracy
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych i oÊrod-
kach adopcyjno-opiekuƒczych. 

3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy ukoƒczà studia wy˝sze magisterskie
na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia
lub socjologia, mogà wykonywaç zawód pracownika
socjalnego.

4. Osoby zatrudnione przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które
w okresie 3,5 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
ukoƒczà studia wy˝sze na kierunkach: pedagogika,
psychologia, politologia lub socjologia i uzyskajà tytu∏
licencjata, mogà wykonywaç zawód pracownika so-
cjalnego.

5. Osoby zatrudnione przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które
w okresie 5,5 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
ukoƒczà studia wy˝sze magisterskie na kierunkach:
pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
mogà wykonywaç zawód pracownika socjalnego. 
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Art. 157. Rada Pomocy Spo∏ecznej powo∏ana
w 2003 r. dzia∏a przez okres kadencji, który wynosi
3 lata.

Art. 158. Dodatek piel´gnacyjny nie przys∏uguje
osobom przebywajàcym w ponadgminnym domu po-
mocy spo∏ecznej, skierowanym do domu pomocy
spo∏ecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., chyba ˝e
przebywajà poza tym domem przez okres d∏u˝szy ni˝
2 tygodnie w miesiàcu.

Art. 159. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo∏ecznej zachowujà moc do czasu
wydania przepisów wykonawczych na podstawie tej
ustawy.

Art. 160. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,

poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79,
Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176,
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966
i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593). 

Art. 161. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 135, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia42), z mocà od dnia 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 5 pkt 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej;

3) art. 86 ust. 2 i art. 140, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.

———————
42) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 15 kwietnia 2004 r.




