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Warszawa, 20 kwietnia 2017 roku

Panĺ
Elżbieta Rafalska
Ministeľ Rodziny, Pracy
i PoliĘki Społecznej
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ó lutego 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka poparł' petycję Nr BKSP-145-II4/16

w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej

(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z pőźn. zm.) - dalej jako ,,U.P.S.'', poptzez wprowadzenie

obligatoryjnego zwolnienia Z ponoszenia opłat za pobý w domu pomocy społecznej, gdy

zostają spełnione przesłanki zawarte w aľt. 144l ustawy z đnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U.

z 2012 r. poz. 788, z pozn. zm.) Kodeks rodzinny i opiekunczy. Przepis ten zezwala na

skuteczne uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem upľawnionego, gdy

ľodzic zachowywał się niezgodnie z zasađami współżycia społecznego, tj. w sposób

niegodny dla roli społecznej rodzica.

Na posiedzeniu Komisji do Spľaw Petycji w dniu 17lutego 201'7 r' przedstawiciel

Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej wskazałŻ, że ustąwowe zwolnienie

z ponoszenia opłat na dom pomocy społecznej zostało wprowadzone tylko

i wyłqcznie dla jednej grupy, ą mianowicie dla osób, które posiadajq prawomocne

orzeczenie sqdu o pozbawieniu władzy ľodzicielskiej. Jest to jedyny wyjqtek pľzewidziany

w ustawie. ĺ4/ pozostałych przypadkach jest cały katalog zwolnień o charakterze

fakultatywnym, pozostajqcych do decyzji organu. Jest to otwarty katalog. Iľ katalogu tym

główny nacisk połoŻono na sytuację materialnq, rodzinnq i zdarzenia losowe. odpłatność

za pobyt w domu pomocy społecznej nie jest tożsama z obowiqzkiem alimentacyjnym.
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osobą, którą zgodnie z ustaý|q jest zobowiqzana do ponoszenia odpłatności' zawierą

umowę v, któľej okreśĺana jest hnota, na jakq się zgadza' Pľzedstawiciel MRPiPS

wskazał, Że nikt nie jest w sĺanie zmusić do podpisania umowy. osobą może powiedzieć,

że nie podpisze umoýl,! i nie będzie pclrtycypować v, kosztach. ĺľtedy jeżeli organ, czyli

kieľownik ośrodka pomocy społecznej powziqł informację, ze ľodzina jest baľdzo dobrze

sytuowana, a tyĺko unika odpłatności, moze wystqpić do sqdu o ustalenie aĺimentów.

Jezeĺi alimenty zostanq ustalone, wtedy odpłatność jest ponoszona z aĺimentóu,.

Wobec powyŻszego, petycja nie została uwzględniona.

odnosząc się do powyższego stanowiska w pierwszej kolejności należy zauwaŻyć,

Że materialnopľawne uregulowania dotyczące skieľowania i pobýu w domu pomocy

społecznej zawarte są w dzialę II rozdziale 2 u.p.s.(art. 54-66). Zgodnie z ogo|ną zasadą

wyrażoną w art. 60 ust. 1 u.p.s. pob}.t w domu pomocy społecznej jest odpłatny. opłatę

za pobý w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent

miasta) gminy właściwej dla osoby kierowanej do domu pomocy społecznej (art. 59 ust. l).

W art. 61 ust. 1 u.p.s. określony został krąg osób zobowiązanych do wnoszenia

opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

Są nimi w kolejności: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób

małoletnich pľzedstawiciel ustawowy z dochodów đziecka, małżonek, zstępni przed

wstępnymi oraz gmina, z ktőrej osoba została skieľowana do domu pomocy społecznej.

Zasada kolejności przyjęta w omawianym pľZepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba

umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu

w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małzonku, w następnej kolejności na

zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a w ostatecznoŚci na gminie, z ktőrej osoba

została skieľowana do domu pomocy społecznej. Wnoszenie opłat nie obciąża równocześnie

wszystkich zobowiązanych wymienionych w art. 61 ust. l u.p.s., ale obowiązek ten

przechodzi na nich w kolejności ustalonej w powołanym przepisie.

Z art.61 ust. 3 u.p.s. wynika natomiast wprost zastępczy chaľakter ponoszenia opłat

przez gminę. Gmina, zktőrej osoba została skieľowana do domu pomocy społecznej, wnosi

opłaty zastępczo, jeŻe|i nie wywiązują się ztego osoby zobowiązane w pierwszej kolejności.

Podkľeślenia wymaga fakt, że gminie przysługuje pľawo dochodzenia zwľotu

poniesionych w ten sposób wydatków. Należności podlegają egzekucji w trybie pľzepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji'
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W orzeaznictwie sądowo-administľacyjnym przewaŻa pogląd, według którego

zawarcie umowy przewiđzianej w art. l03 ust. 2 u.p's. nie jest przesłanką konieczną do

wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Umowa

z art. l03 ust. 2 u.p.s' nie kľeuje obowiązku wnoszenia opłaty przez konkľetną osobę, czy

osoby spośród kľęgu podmiotów zobowiązanych na mocy art. 6I ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.s.

obowiązek ten kĺeuje decyzja administľacyjna o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy

społecznej3'

Mając na uwadze powyŻsze nie można się zgodzić, z poglądem, że niepodpisanie

umowy o któľej mowa w aľt. 103 ust. 2 u.p.s. uchľoni osobę zobowiązaną do poniesienia

kosztów zapobyt kľewnego w domu pomocy społecznej, przed egzekucją należności.

Należy ľównież podkĺeślió, Że nawet w przypadku ustalenia obowiązku

alimentacyjnego przez sąd, alimenty staną się dochodem osoby skierowanej do domu pomocy

społecznej, z których moŻe być potľącana opłata za poby w domu pomocy społecznej

(do wysokości 70%o dochodu), jednak w dalszym ciągu oľgan administracji będzie miał prawo

domagania się od osób wymienionych w art. 61 ust. u.p.s. pozostałej części opłaty.

Rzęcznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że konieczne jest wpľowadzęnię takiej

zmiany w prawie, któľa umożliwi obligatoryjne zwolnienie przez organ administracji osób

wymienionych w art' 6I ust. 1 u.p.s . z opłat za pobyt todzica bądŹ innego kľewnego w domu

pomocy społecznej, w przypadku, gdy uprawniony zachovływał się sprzecznie z zasadami

współżycia społecznego (np. za zwo|nieniem z opłat moze pľzemawiać to, Że rodzic porzucił

dziecko, nie inteľesował się jego losem, stosował pľZemoc' czy nie przyczyniaŁ się do jego

utľzymywania i wychowywania).

Wobec povĺyŻszego, działając na podstawie art. 10a i aľt. l1 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 20|5 r. poz. 2086, z pozn. zm.), zwracam się do

Pani Minister o podjęcie działań w zakĺesie zmian w pľawie, które zagwarantują zwolnienie

zobowiązanego od wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, gdy stoi to

w sptzeczności z klauzulą zasad współżycia społecznego.
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3 wyroki NSA: z dnia l6 azęrwca20|6r.,sygn. akt I osK 3|87/14, zdnía9
204/10; z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt I oSK 2'726/12.
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