
                                   Druk nr 4133 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IV kadencja 

 
 

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). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 3 czerwca 2005 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  14 czerwca 2005 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 

 
Warszawa, dnia 14 czerwca 2005 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/  Alicja Murynowicz 

Przewodnicząca Komisji 
 
 

/-/  Anna Bańkowska 
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P r o j e k t 
 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2005 r. 

 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 
99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Realizację zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie cało-
dobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, utworzonej 
przed dniem 1 stycznia 2005 r., organ zleca z pominięciem trybu 
określonego w art. 26-32. Art. 29 stosuje się odpowiednio. 

2. Organ, po przeprowadzeniu negocjacji, zleca prowadzenie pla-
cówki podmiotowi uprawnionemu, jeżeli spełnione są warunki, 
o których mowa w ust. 3.  

3. Zlecenie realizacji zadania odbywa się w trybie określonym w 
ust. 2, jeżeli placówka: 

1) jest zarejestrowana w rejestrze wojewody;  

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 87; 

3) zrealizowała zalecenia pokontrolne. 

4. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, może doty-
czyć prowadzenia placówki na terenie innego powiatu, jeżeli 
powiat miejsca położenia placówki nie wniesie sprzeciwu w 
terminie 1 miesiąca od dnia dostarczenia mu projektu umowy o 
realizację zadania.”; 

2) w art. 68: 

a) w ust. 4 w pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, o której 
mowa w lit. a i b, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest 
większe niż 5%.”, 

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 



Liczba stron : 3    Data : 2005-06-16    Nazwa pliku : 4133-ustawa 
IV kadencja/druk nr 4107 

 

2  

„3) jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie 
więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom 
mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba 
osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza 
się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%”; 

3) w art. 78: 

a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie 
pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 
przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy. 

7b. W przypadku gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone 
w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może 
przyznać rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie skutków tego zda-
rzenia: 

1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% podsta-
wy albo okresowe świadczenie pieniężne w wysokości do 50% 
podstawy wypłacane przez okres trwania bezpośrednich skutków 
tego zdarzenia, 

2) pomoc w formie rzeczowej o wartości do 50% podstawy.”; 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku wykorzystywania pomocy pieniężnej, o której mowa w 
ust. 3-5 i 7-7b niezgodnie z przeznaczeniem lub jej marnotrawienia, 
pomoc ta może być przyznana w części lub w całości w formie niepie-
niężnej.”; 

4) w art. 86:  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszka-
nia dziecka nieposiadający miejsca w całodobowej placówce opiekuń-
czo-wychowawczej albo rodziny zastępczej, wystąpi do powiatu pro-
wadzącego tego typu placówkę lub rodzinę zastępczą albo na terenie, 
którego funkcjonuje tego typu placówka, o przyjęcie dziecka pozba-
wionego całkowicie lub częściowo opieki albo niedostosowanego spo-
łecznie, powiat prowadzący taką placówkę lub rodzinę zastępczą albo 
powiat, na terenie którego funkcjonuje tego typu placówka, ma obowią-
zek przyjąć to dziecko, jeżeli dysponuje wolnym miejscem.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Powiat prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo - wychowawczą 
lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko oraz powiat na terenie któ-
rego funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo – wychowawcza 
zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania 
przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub 
skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej 
porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków, 
o których mowa w ust. 2 lub 3.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. W przypadku wystąpienia powiatu do samorządu województwa prowa-
dzącego placówkę regionalną lub na terenie którego funkcjonuje tego 
typu placówka, o przyjęcie dziecka pozbawionego całkowicie lub czę-
ściowo opieki stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 i 4.”, 

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z całodobową placówką 
opiekuńczo - wychowawczą powiat na terenie którego funkcjonuje pla-
cówka zobowiązany jest zapewnić dzieciom z tej placówki, w tym 
dzieciom umieszczonym w trybie ust. 1, 2 i 4, opiekę w innej całodo-
bowej placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej.”; 

5) art. 115 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 115. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje 
celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z 
zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie mo-
że przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Jeżeli środki przeznaczone na dotację, o której mowa w ust. 1, 
pochodzą z programów rządowych, programów resortowych lub z 
pożyczek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 
r. Nr 15, poz. 148, z pózn. zm.)1, wysokość dotacji może przekro-
czyć 50% kosztów realizacji zadania.”; 

 

Art. 2.  

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, pla-
cówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku, które w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy nie spełniają wymagań określonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy, 
o której mowa w art. 1, są obowiązane dostosować do tych wymagań placówki do 
dnia 31 grudnia 2006 r..” 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 2 oraz art. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 
2005 r. 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz 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. 
 
 




