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USTAWA 

z dnia 8 stycznia 2010 r.  

 

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 8:  

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 

2) zasiłku celowego; 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, 
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;  

4) wartości świadczenia w naturze; 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie prze-
pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 
wykonywania prac społecznie użytecznych.”, 

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –  
za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty 
uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na u-
bezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowa-
dzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na u-
bezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przycho-
dów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, 
dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zezna-
niu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę 
miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny i ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.  
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działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadcze-
niu tej osoby;”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypad-
ku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na pod-
stawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu 
skarbowego, zawierającego informację o wysokości: 

1) przychodu; 

2) kosztów uzyskania przychodu; 

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6; 

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 

6) należnego podatku; 

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zwią-
zanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.”; 

2) w art. 22: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzy-
skali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełnia-
jącą, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz 
prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integra-
cji;”, 

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakre-
sie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom han-
dlu ludźmi.”;  

3) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która: 

1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie 
posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszą-
cego co najmniej 10 lat; 

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat 
w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.”; 

4) w art. 51 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ust. 1-3, może być ośrodek wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z 
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz 
klub samopomocy.”;  
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5) po art. 51 dodaje się art. 51a-51c w brzmieniu:  

 „Art. 51a. 1. Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: śro-
dowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w 
wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i sa-
modzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 

2. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indy-
widualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 
umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 
podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codzienne-
go i funkcjonowania w życiu społecznym. 

3. Okres korzystania z miejsca całodobowego pobytu w środowisko-
wym domu samopomocy nie może być jednorazowo dłuższy niż 
miesiąc, z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy w uzasad-
nionych przypadkach.  

4. Zakres usług świadczonych w klubach samopomocy ustala właściwy 
organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej klub samo-
pomocy w uzgodnieniu z wojewodą.  

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 
drodze rozporządzenia: 

1)  sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, 

2)  tryb kierowania i przyjmowania do środowiskowych domów 
samopomocy, 

3)  kwalifikacje osób świadczących usługi, 

4)  standardy usług świadczonych przez środowiskowe domy sa-
mopomocy, 

5) termin dostosowania środowiskowych domów samopomocy do 
wymaganych standardów 

 – uwzględniając potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kiero-
wanych do środowiskowych domów samopomocy, a także koniecz-
ność zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych domów. 

Art. 51b. 1. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 
osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% 
kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu 
na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowied-
niego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 
2. 

2. Korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi jest nieodpłatne. 
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3. Odpłatność za usługi całodobowe w ośrodkach wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi ustala się w wysokości 70% dochodu 
osoby korzystającej z usług, proporcjonalnie do okresu jej pobytu. 

4.  Odpłatność, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może być wyższa niż 
średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika, o której 
mowa w art. 51c ust. 3, wyliczona dla ośrodka wsparcia, w którym 
osoba przebywa.  

5. Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług 
w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu tery-
torialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, może zwolnić osoby zobowiązane 
do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, czę-
ściowo lub całkowicie z tej odpłatności. Przepis art. 64 stosuje się 
odpowiednio.  

7. Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią dochód 
budżetu państwa. 

Art. 51c. 1. Jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewo-
dą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem 
możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa. 

2. Miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób 
korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej 
wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jed-
nak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla wojewódz-
twa. 

3. Wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną wojewódzką kwotę 
dotacji na jednego uczestnika odrębnie dla środowiskowych domów 
samopomocy, klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji 
wyliczona dla województwa. 

4. Kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie 
więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz 
zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.”; 

6) w art. 56 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, 
dzielą się na następujące typy domów, dla:”; 

7) art. 56a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 56a. 1. Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku 
łącznie dla: 
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1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie 
chorych; 

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnospraw-
nych fizycznie; 

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycz-
nie; 

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 

2. Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w inny sposób 
niż określony w ust. 1, pod warunkiem usytuowania każdego z nich 
w odrębnym budynku. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dom pomocy społecz-
nej świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu odpo-
wiednio dla każdego typu domu.”; 

8) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu: 

 „Art. 68a. Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę o-
sobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku jest obowiązany: 

1) prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w 
placówce, zawierającą: 

a) umowę o świadczenie usług w placówce,  

b) dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie 
jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL 
lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 
w przypadku braku numeru PESEL,  

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby prze-
bywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony,  

d) informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w 
placówce, w szczególności: 

– informacje o wydanych orzeczeniach, 

– zalecenia lekarskie, 

– ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowot-
nych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu 
tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielają-
cego świadczeń zdrowotnych, 

– ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki 
przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu 
tego środka, 

e) dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer tele-
fonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych o-
sób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce; 
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2) umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi 
placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodza-
ju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placó-
wek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; 

3) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miej-
scu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje doty-
czące: 

a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, 

b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o sie-
dzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.”; 

9) w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku prowadzenia przez podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 
2, w ramach działalności statutowej, placówek zapewniających całodobową o-
piekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku, stosuje się art. 67 ust. 1-3, art. 68 i art. 68a.”; 

10) art. 104 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 104. 1. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, 
z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależ-
nie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej kwoty nienależnie pobranych świadczeń pienięż-
nych podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. 

3. Wysokość należności, o których mowa w ust. 1, podlegających zwro-
towi oraz terminy ich zwrotu ustala się w drodze decyzji administra-
cyjnej. 

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie 
zwrotu wydatków na udzielone świadczenie, z tytułu opłat określo-
nych w ustawie oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ca-
łości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 
obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy 
organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu należności, o których 
mowa w ust. 1, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainte-
resowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę 
nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć 
termin płatności albo rozłożyć na raty. 

5. Należności, o których mowa w ust. 1, ulegają przedawnieniu z upły-
wem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności 
stała się ostateczna.  

6. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu płatności należno-
ści lub rozłożenie spłaty należności na raty. Po przerwaniu biegu 
terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po 
dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty odroczonej należności lub 
po dniu ustalonym jako ostatni dzień spłaty ostatniej raty należności.  
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7. Nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, 
jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat. 

8. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na rachu-
nek bankowy odpowiednio gminy, powiatu lub samorządu woje-
wództwa.”; 

11) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:  

„Art. 106a. 1. Jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń pieniężnych 
przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe, wstrzymuje się wypłatę 
tych świadczeń oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu 
sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń.  

2. W przypadku udzielenia przez osobę niepodejmującą świadczeń pie-
niężnych wyjaśnień dotyczących przyczyny nieodbierania świadczeń 
wypłaca się jej świadczenia za okres wstrzymania wypłaty świad-
czeń, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie. 

3. W przypadku gdy z osobą, o której mowa w ust. 1, nie można prze-
prowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego i mimo prawidło-
wo dostarczonego wezwania do stawienia się w ośrodku pomocy 
społecznej celem złożenia wyjaśnień osoba nie stawiła się w wyzna-
czonym terminie, stwierdza się, w drodze decyzji administracyjnej, 
wygaśnięcie decyzji przyznającej świadczenie.”; 

12) w art. 117 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji za-
wodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o II sto-
pień specjalizacji zawodowej w terminie wyznaczonym przez Komisję oraz in-
formowanie osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu na II stopień 
specjalizacji zawodowej o terminie egzaminu;”; 

13) w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czynności, o których mowa w art. 126, w imieniu i z upoważnienia wojewody 
przeprowadza zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i 
kontroli w pomocy społecznej właściwego do spraw pomocy społecznej wy-
działu urzędu wojewódzkiego, w składzie co najmniej dwóch osób, zwany da-
lej „zespołem inspektorów.”; 

14) po art. 127a dodaje się art. 127b w brzmieniu: 

„Art. 127b. W wydziale właściwym do spraw pomocy społecznej urzędu woje-
wódzkiego w komórce organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w 
pomocy społecznej zatrudnia się nie mniej niż 1 inspektora do spraw 
nadzoru i kontroli w pomocy społecznej na 25 jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodo-
bową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub o-
sobom w podeszłym wieku, działających w danym województwie.”; 

15) w art. 130: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 
wieku, w której przebywa: 

1) nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 
000 zł; 

2) więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 
zł.”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za pro-
wadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-
deszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w 
wysokości 40 000 zł. 

5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywają-
cych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowa-
dzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, 
wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, 
z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania ze-
zwolenia.”; 

16) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu:  

„Art. 131a. 1. O nałożonej karze, o której mowa w art. 130 ust. 2, 4 lub 5, woje-
woda niezwłocznie informuje: 

1) ośrodek pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzi-
nie właściwe ze względu na położenie placówki, celem podjęcia 
działań zmierzających do zapewnienia pomocy osobom przeby-
wającym w placówce oraz nawiązania kontaktu z członkami ro-
dziny, opiekunami prawnymi lub kuratorami osób przebywają-
cych w placówce; 

2) w ramach posiadanych informacji, członków rodziny, opieku-
nów prawnych lub kuratorów osób przebywających w placówce. 

2. W przypadku nałożenia kary, o której mowa w art. 130 ust. 2, 4 lub 
5, wojewoda przedstawia osobom przebywającym w placówce oraz, 
w ramach posiadanych informacji, członkom rodziny, opiekunom 
prawnym, kuratorom osób przebywających w placówce wyciąg z re-
jestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepeł-
nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, z 
danymi teleadresowymi placówek z terenu województwa.  

3. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia pomocy osobom 
przebywającym w placówce, w stosunku do której wojewoda wydał 
decyzję, o której mowa w art. 130 ust. 5, wojewoda koordynuje dzia-
łania zmierzające do zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom po-
trzebującym, przy udziale kierownika ośrodka pomocy społecznej 
gminy właściwej ze względu na położenie placówki.”; 
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17) w art. 156 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjac-
kie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politolo-
gia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą     
wykonywać zawód pracownika socjalnego.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późn. zm.2)) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 
wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia ro-
dzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz 
świadczenia z pomocy społecznej.”. 

 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 
r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 
1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 
198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. 
Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, 
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 
882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 
757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, 
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 
125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, 
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 
1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 
75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 
1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i 
Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 
143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, 
Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, 
Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 
1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 
106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, 
poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, 
poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 
796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571 
oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 
1395 i Nr 216, poz. 1676.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 
711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 
794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 
Nr 39, poz. 308, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1540.  
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1) w art. 8 w § 1 uchyla się pkt 12; 

2) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 
wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia ro-
dzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz 
świadczenia z pomocy społecznej.”. 

 

Art. 4. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.4)) w art. 225 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Tej samej karze podlega, kto osobie upoważnionej do przeprowadzania czyn-
ności w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku udarem-
nia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych.”. 

 

Art. 5. 
W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z 
późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu: 

„Art. 12b. 1. Rentę socjalną wypłaca się osobom uprawnionym, za pośrednic-
twem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręcza-
nia świadczeń, albo na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku 
lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. 

2. Osobie odbywającej karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za 
wykroczenie rentę socjalną w pełnej wysokości, a osobie odbywają-
cej karę pozbawienia wolności albo tymczasowo aresztowanej 50% 
kwoty renty socjalnej, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, 
wypłaca się za pośrednictwem osób prawnych prowadzących dzia-
łalność w zakresie doręczania świadczeń pod adresem zakładu kar-
nego lub aresztu. 

 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 
2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 
180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, 
poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, 
poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 
63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, 
poz. 1589.  

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, 
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800.  
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3. Jeżeli dla osoby uprawnionej do renty socjalnej ustanowiono opiekę 
prawną, świadczenie to wypłaca się osobie sprawującej tę opiekę. 

4. W przypadku gdy do renty socjalnej uprawniona jest osoba, która 
wymaga opieki innej osoby oraz nad którą nie została ustanowiona 
opieka prawna, świadczenie to może być wypłacone osobie sprawu-
jącej opiekę faktyczną nad tą osobą, na podstawie oświadczenia 
o sprawowaniu tej opieki. Sprawowanie faktycznej opieki nad osobą 
uprawnioną do renty socjalnej potwierdza wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu 
osoby uprawnionej. 

5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób sprawujących opiekę 
prawną nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej. 

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba sprawująca 
opiekę prawną nad osobą uprawnioną do renty socjalnej odbywa karę 
pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego albo karę aresztu za 
wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowana. 

7. Rentę socjalną wypłaca się osobom sprawującym opiekę prawną lub 
opiekę faktyczną nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej, po 
uprzednim pouczeniu o konieczności poinformowania organu rento-
wego o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie 
prawa do świadczenia albo wstrzymanie wypłaty świadczenia 
w całości lub w części oraz o obowiązku zwrotu świadczenia przez 
te osoby w przypadku, gdy zostało pobrane nienależnie.”; 

2) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 88, art. 89, art. 93, art. 94, art. 98, art. 100 ust. 
1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 
2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 
129 ust. 1, art. 130 ust. 1, art. 133-135 oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym kwotę wolną od po-
trąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla renty z tytułu całko-
witej niezdolności do pracy;”. 

 

Art. 6. 
Sprawy o wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki za-
pewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub 
niepełnosprawnym wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy kontynu-
uje się według przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 7. 
Podmiotom prowadzącym w dniu 1 maja 2004 r. placówki zapewniające całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wie-
ku, które do dnia wejścia w życie ustawy nie dostosowały tych placówek do standardów 
określonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, wojewoda 
wydaje zezwolenie na prowadzenie tych placówek na czas określony, nie dłuższy niż do 
dnia 31 grudnia 2010 r., pod warunkiem spełnienia przez te placówki pozostałych stan-
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dardów określonych w art. 68 ust. 1-3, ust. 5 pkt 1 i 2, ust. 5a i 6 oraz art. 68a ustawy, o 
której mowa w art. 1.  

 

Art. 8. 
Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany spełnić 
standardy określone w art. 68a ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy.  

 

Art. 9. 
Wojewoda jest zobowiązany do osiągnięcia standardu zatrudnienia, o którym mowa w 
art. 127b ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 1 stycznia 2012 r.  

 

Art. 10. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 
 
 
 
 

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

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

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


