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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 1 marca 2011 r.

Druk nr 1114 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 lutego 2011 r.
ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Marszałek Senatu dnia 8 lutego 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 23 lutego i 1 marca 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Janusz Sepioł

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 lutego
2011 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w ust. 4a wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "2 miesięcy";

2)

w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4a" zastępuje się wyrazami "ust. 4a
i 4b" oraz dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
"4b. Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu w sytuacji
określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na 2 lata.";

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 39a w ust. 2 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami
"2 miesięcy";

4)

w art. 1 w pkt 10, w ust. 2 wyraz "prawną" zastępuje się wyrazami "organizację
pożytku publicznego";

-25)

w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
"18) w art. 110:
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Ośrodek

pomocy

społecznej

zatrudnia

pracowników

socjalnych

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000
mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50
rodzin i osób samotnie gospodarujących.",
b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
"12. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy
nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.";";

6)

w art. 1 w pkt 20, w ust. 4 wyraz "kierownikowi" zastępuje się wyrazem
"dyrektorowi";

7)

w art. 1 w pkt 23 w lit. c:
a) w tiret drugim, w pkt 6 wyrazy "pkt 3" zastępuje się wyrazami "pkt 8",
b) w tiret trzecim, w pkt 9 po wyrazie "prowadzenie" dodaje się wyraz "rejestru";

8)

w art. 1:
a) w pkt 23 w lit. d w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami
"ust. 4 i 5" oraz dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Komisja, w zakresie organizacji egzaminów na II stopień specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny, współpracuje z jednostką organizacyjną,
nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego i której zakres działania obejmuje prowadzenie działalności
szkoleniowej adresowanej do służb społecznych oraz instytucji
działających w obszarze polityki społecznej.";
b) w pkt 25, w art. 118a w pkt 12 skreśla się wyrazy "oraz podmiot
współpracujący z Komisją w zakresie organizacji egzaminów na II stopień
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny", na końcu stawia się przecinek i

-3dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
"13) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 5, i
warunki jej współpracy z Komisją w zakresie organizacji egzaminów na II
stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny";

9)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
"Art. 2a. Ukończenie przed dniem 1 października 2012 r. studiów podyplomowych,
w których programie uwzględniono

minimum programowe dla

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, uznaje się za
równoznaczne

z

uzyskaniem

przez

absolwentów

tych

studiów

specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.";

10)

w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których
mowa w ust. 1, są obowiązane w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy do dostosowania programów naprawczych.";

11)

w art. 5 w pkt 2 po wyrazach "i 27" dodaje się wyrazy "oraz art. 2a";

12)

w art. 5 w pkt 4 skreśla się wyrazy "lit. b".
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