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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

(druk nr 597) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 15 września 2017 r. nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 

zmienia ją w części dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, uprawniając 

do zwolnienia z tej opłaty wskazaną kategorię podmiotów i wprowadzając do ustawy 

możliwość zwolnienia z opłaty z urzędu. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, celem 

przyjętego uregulowania jest udzielenie wsparcia członkom Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, których samodzielne funkcjonowanie jest 

utrudnione – z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, w związku z czym 

przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Ustawodawca zmierza 

do tego, aby osoby te miały możliwość zwolnienia w części albo całkowicie z ponoszenia 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, z urzędu albo na wniosek. Założeniem ustawy 

było objęcie nią osób uznanych za najbardziej zasłużone, które narażając życie i zdrowie, 

walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność. Krąg tych osób zostaje określony 

poprzez odesłanie do ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1255, z późn. zm.), która ustanawia Korpus Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6
2
), obejmujący tych, którzy brali czynny udział w wojnach, 

działaniach wojennych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych 

lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Polski.  

Ustawa określa dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z ponoszenia 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (decyzja o przyznaniu uprawnień 
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kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka 

Korpusu Weteranów). 

Dotychczasowe uregulowanie zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy 

społecznej, zwanego dalej dps, ma charakter fakultatywny i zależy głównie od sytuacji 

materialnej i rodzinnej osób obowiązanych do ich uiszczania. O zastosowaniu zwolnienia 

decyduje organ ustalający opłatę za pobyt w placówce. Nie może on zwolnić z urzędu 

z ponoszenia tej opłaty, a jedynie na wniosek osoby zainteresowanej. O zwolnieniu z opłaty 

wprowadzanym przez nowelizację, podobnie jak w przypadku zwolnień dotychczasowych 

(art. 64 ustawy o pomocy społecznej), decyduje więc, w formie decyzji administracyjnej, 

organ ustalający opłatę za pobyt w domu pomocy społeczne, ale istotne przy tym jest to, że 

organ udzielając zwolnienia z opłaty, jest obowiązany wziąć pod uwagę możliwości i 

sytuację finansową gminy.  

Ustawa zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do postępowań w sprawie 

zwolnienia z wnoszenia opłat za pobyt w dps niezakończonych przed wejściem w życie 

ustawy, stosuje się przepisy nowe.  

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 sierpnia 2017 (druk sejmowy nr 1783). 

Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

Do Komisji wpłynął również poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz 

zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 908), odnoszący się do materii zwolnienia 

z opłat za pobyt w dps-ie. W związku z powyższym komisja podjęła uchwałę o przedłożeniu 

wspólnego sprawozdania o dwóch projektach. Za wiodący w pracach Komisja przyjęła 

projekt Rządowy, jednocześnie przyjmując jego treść w sprawozdaniu (druk sejmowy 

nr 1816).  

Drugie czytanie odbyło się na 47. posiedzeniu Sejmu, 13 września br. W debacie 

wniesiono pięć poprawek, w związku z czym Sejm skierował projekt ponownie do Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania.  
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Poprawki generalnie rozszerzały zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy. 

Komisja rekomendowała Sejmowi ich odrzucenie (druk nr 1816–A). Dwie poprawki zostały 

wycofane.  

Na 47. posiedzeniu Sejm odrzucił poprawki i przyjął ustawę większością 410 głosów za, 

przy 2 przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi 

1. Idea szczególnego uhonorowania członków Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, trzeba jednak zauważyć, że 

przyjęta regulacja dokonuje wśród adresatów ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego pewnego rozróżnienia, 

na biorących czynny udział w wojnach i działaniach wojennych i należących do formacji 

walczących, uznając ich za najbardziej zasłużonych (por. uzasadnienie) dla Polski. 

Niewątpliwie już sama ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego, w maju 2014 r., dokonała zróżnicowania wśród 

kombatantów, wprowadzając instytucję Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6
2
 tej ustawy). Niewątpliwe jest także, że odstępstwo od 

zasady równości ze względu na szczególną wartość konstytucyjną, którą jest udział w walce 

o niepodległość (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2004 r. K 12/02, cytowane 

w uzasadnieniu do projektu) ma szczególny walor. Wydaje się jednak szczególnie trudną 

i delikatną materią dokonywanie rozróżnień wśród kombatantów, którzy stanowią szczególną 

grupę społeczną, a także ich działalność kombatancka i działalność równorzędna 

z działalnością kombatancką. Nie wydaje się, że regulowania projektu, jak i ustawy, nie były 

dokonywane z odpowiednim namysłem, mimo to mogą jednak wywołać pewne poczucie 

zawodu czy też niedosytu w kręgach osób objętych zakresem ustawy o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

2. Na tle przyjętych przepisów powstaje pytanie (brak bowiem informacji na ten temat 

w uzasadnieniu do projektu): jak wprowadzone zwolnienie osób „obowiązanych do 

wnoszenia opłaty za swój pobyt w dps–ie”, które dotyczy nieponoszenia opłaty w ustawowej 

wysokości do 70% dochodów mieszkańca jako opłaty za pobyt, będzie się miało do zasad 

określonych ustawie o pomocy społecznej tj. art. 61 (kolejność podmiotów przy realizowaniu 

obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w dps), czy i w jakim zakresie będą one stosowane, 
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oraz art. 96 (obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy 

społecznej)? 

3. Ponadto, co w sytuacji, gdy opłaty należne z tytułu pobytu w dps za okres przed 

wejściem w życie ustawy (dotyczące osób zwalnianych), stały się wymagalne przed wejściem 

w życie nowelizacji ? 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


