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D O D A T K O W E    S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI   POLITYKI   SPOŁECZNEJ   I   RODZINY 

  
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej (druk nr 4107). 
 

Sejm na 106. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4133 do 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu.  

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w 
dniu 29 czerwca 2005 r.

wnosi: 

W y s o k i    S e j m    raczy   następujące  poprawki: 

 
do art. 1: 

 
1) przed zmianą 1 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) w art. 8 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę 

tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za 
który uzyskano ten dochód.”;”; 

- KP SdPl          - odrzucić 
  

2) przed zmianą 1 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 22 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 
2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71);”;” 

- KP SdPl  
         - przyjąć 
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3) przed zmianą 1 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) w art. 23: 
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się 
odpowiednio art. 25, 26 oraz 28-33 i art. 35.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 
„1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może 

dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera 
finansowo.”, 

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych, standardy dla 

poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi 
oraz termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając 
zakres usług, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia 
respektowania praw osób korzystania z usług;”.”; 

- KP SdPl          - odrzucić 
  

4) po zmianie 1 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 
częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 
mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub 
posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.”;”; 

- KP SdPl          - przyjąć 
  

5) po zmianie 1 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 54: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej 

odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania 
osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy 
wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela 
ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.”, 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie 

w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej 
miejsca zamieszkania osoby kierowanej, wynosi ponad 3 miesiące, osobę 
o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy 
społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca 
zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin 
oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.”;”; 

- KP SdPl          - przyjąć 
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6) po zmianie 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

 
„...) w art. 106: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, 

poradnictwa oraz skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a 
także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji 
administracyjnej.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: 
„3a. Zmiana dochodu w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie 

wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie 
przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3b. Zmiana dochodu w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie 
niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany 
nie przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

3c. Kwoty świadczeń pieniężnych zaokrągla się w górę do dziesięciu 
groszy.”;”; 

- KP SdPl          - przyjąć 
  

7) po zmianie 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 112 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Pracownikom podlegającym przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela, zarząd powiatu powierza stanowiska kierowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zgodnie z 
wymogami art. 122 ust. 1 oraz wymogami określonymi na podstawie art. 81 ust. 
10 pkt 6 oraz art. 83 ust. 11, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego 
centrum pomocy rodzinie.”;”; 

- KP SdPl          - przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 7 i 9 należy głosować łącznie. 

  
8) po zmianie 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) w art. 121 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w 

samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego 
obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje 
wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W 
przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje 
w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 

3b. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w 
szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika 
socjalnego, w kwocie nie mniejszej niż 50 % kosztów szkolenia.”;”; 

- KP SLD          - przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 8 i 14 należy głosować łącznie. 
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9) po zmianie 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„...) art. 123 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 123. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, regulują przepisy o 
pracownikach samorządowych, a w odniesieniu do wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych publicznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych zatrudnionych na 
podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, regulują 
przepisy ustawy - Karta Nauczyciela.”;”; 

- KP SLD          - przyjąć 
  

10) po zmianie 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 147: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. W 2006 r. i 2007 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie 

wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w ust. 3.”, 
b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Od 2008 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na 
zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3. 

8. Kwota zasiłku finansowana z dotacji nie może być niższa niż 20 zł.”.”; 
- KP SdPl          - odrzucić 

Uwaga: poprawki 10 i 11 należy głosować łącznie. 
  

11) po zmianie 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) art. 148 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 148. Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na obsługę zadań 
własnych dotowanych z budżetu państwa. W tym przypadku art. 115 nie 
stosuje się.”;”; 

- KP SdPl          - odrzucić 
  

12) po zmianie 5 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 156: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były 

zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie 
dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania 
zawodu.”, 

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 
„3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą 

studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, 
politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika 
socjalnego. 
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4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku 

aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie 
ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, 
politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać 
zawód pracownika socjalnego. 

5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku 
aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie 
ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, 
psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód 
pracownika socjalnego.”;”; 

- KP SLD          - przyjąć 
  

13) po art. 1 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 
„Art. ... W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 

118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 
228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 
10, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.”; 

2) w art. 42 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli 

szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli szkół zaocznych, 
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, 
nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 
ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek 
pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie 
kształcenia na odległość.”;”; 

- KP SLD          - przyjąć 
  

Uwaga BL: Przyjęcie nowego art. ... spowoduje zmianę numeracji kolejnych artykułów 
ustawy i powołań w tych przepisach oraz zmianę tytułu ustawy (nowe 
brzmienie tytułu: Ustawa z dnia .... 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy 
społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela) 

 
14) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 
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1) art. 1 pkt 2 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z 

mocą od dnia 1 maja 2005 r.; 
2) art. 1 pkt 5a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”. 

- KP SLD          - przyjąć 
 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2005 r. 
 
 
 

 Zastępca Przewodniczącej Komisji  
                   i  Sprawozdawca 

 
 

               /-/ Alicja Murynowicz 
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