Ustawa o pomocy społecznej
r.pr. Beata Rataj

1) Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego z 2019r z dnia 19 lipca 2019r ( Dz.U. z
2019r poz. 1960)
Data wejścia w życie : 4.10.2019 i 1.01.2020r , 06.2020,1.2021,
10.2021
2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy
społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2021.803 )

Miejsce zamieszkania –
kryterium właściwości
Art. 25. [Domicilium]
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26. [Domicilium dziecka]
§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest
miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z
rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u
żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Art. 27. [Domicilium osoby pozostającej pod opieką]Miejscem zamieszkania
osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Art. 28. [Zasada jednego miejsca zamieszkania] Można mieć tylko jedno
miejsce zamieszkania.

Bezdomność –
kryterium właściwości
Art. 6 ust 1 pkt 8) osoba bezdomna - osoba
a) niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o
ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i
niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji
ludności, a także osoba
b) niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały
w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania;

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
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lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu

cywilnego lokal mieszkalny, to lokal służący do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych. - należy przez to rozumieć
lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący
pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i
sztuki;
nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do
krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach
internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych
budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.
Czy lokal mieszkalny musi być samodzielny, wyposażony w odrębne
pomieszczenia socjalne, musi spełniać jakieś warunki techniczne?

Wydział
Prawa,
Administracji
Dochód w świetle ustawy
o pomocy
społecznej

i Ekonomii

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty
uzyskania przychodu
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Odliczenia alimentów Wydział Prawa, Administracji
• I OSK 1358/14, Odliczenie od dochodu alimentów. –
• Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
• LEX nr 2032710 - wyrok z dnia 8 stycznia 2016 r.

i Ekonomii

• 2. Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 3 u.p.s. od dochodu odliczeniu podlegają
wyłącznie alimenty świadczone przez stronę na rzecz osoby uprawnionej,
niezależnie od tego czy świadczone są terminowo, czy też, z
opóźnieniem.
• I OSK 1726/15,, pomniejszenie dochodu a należności regulowane
tytułem zwrotu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
• LEX nr 2268854 - wyrok z dnia 7 lutego 2017 r.
• TEZA | aktualna Należności regulowane tytułem zwrotu świadczeń
wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, nie mogą pomniejszać
dochodu. Należy bowiem odróżnić określenie "alimentów" od świadczeń
wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Te ostatnie takich alimentów
nie stanowią.
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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
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych;
W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia
prawa do świadczenia pieniężnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o
których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2, w dochodzie osoby lub rodziny nie
uwzględnia się świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust 1
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622 i 2473 oraz z
2020 r. poz. 252).

Skład rodziny art. 6 ust 14 rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
1) Czy mąż który przebywa w ZK jest wliczany do składu rodziny?
2) Czy konkubent, który przebywa w ZK jest wliczany do składu rodziny?
3) Czy mąż który przebywa w szpitalu psychiatrycznym – jako realizacja
środka zabezpieczającego jest wliczany do składu rodziny?
4) Czy mąż
który przebywa w Krajowym Ośrodku Zapobiegania
Zachowaniom Dyssocjalnym jest wliczany do składu rodziny?
5) Czy dziecko umieszczone w rodzinie jest wliczane do składu tej rodziny
zastępczej?
6) Jeśli ojciec ma ograniczona władzę, a macocha jest rodziną zastęczą dla
pasierba , wszyscy razem mieszkają i gospodarują, to czy skład jest
trzyosobowy ., czy tylko macocha z dzieckiem?
7) Osoba przebywa w MOW, czy wliczamy ją do składu rodziny?
8) Czy mąż który przebywa w szpitalu psychiatrycznym – na leczeniu
odwykowym jest wliczany do składu rodziny?

Wydział
Prawa,
Przyznawanie świadczeń
pieniężnych
i niepieniężnych z pomocy społecznej

Administracji i Ekonomii

1) Od kiedy można przyznać świadczenie w postaci schronienia w
Schronisku dla bezdomnych, skoro osoba już tam przebywa od dwóch
dni?
2) Od kiedy do dochodu rodziny liczyć rentę rodzinną - od dnia przyznania
czy od dnia realizacji decyzji?
3) Od jakiego miesiąca następuje zmiana wysokości udziału
podopiecznego w kosztach usług opiekuńczych ze względu na
polepszenie sytuacji?
4) Osoba otrzymała spłatę alimentów za 3 msc, jak wyliczyć dochód?
5) Osoba spłaciła bezpośrednio do rąk wierzyciela/komornika/ OPS ( FA)
alimenty zaległe za 5 msc, w jednym miesiącu w wys. 1500zł ( zgodnie z
orzeczeniem -300zł msc) , ile możemy odliczyć od dochodu w tym
miesiącu ?

Możliwość traktowania
oszczędności jako
dochodu na gruncie
art. 8 ust. 3 ustawy o
pomocy społecznej

Dwie linie orzecznicze
1) oszczędności nie są dochodem, lecz posiadanymi zasobami
majątkowymi. Wypłata oszczędności nie powoduje po
stronie uprawnionego przysporzenia, lecz wiąże się jedynie
ze zmianą sposobu przechowywania tych środków.
Dochodem mogą być jedynie odsetki od lokaty
oprocentowanej, lecz nie sama lokata.
2) oszczędności są rodzajem dochodu, gdyż ich wypłata
powoduje zwiększenie aktywów pieniężnych, a nadto
oszczędności mają swoje źródło pochodzenia właśnie w
dochodach.

Pogląd nr 1: Oszczędności nie są dochodem w rozumieniu
art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
• Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
• Gliwicach z dnia 25 września 2018 r., IV SA/Gl 559/18,
• LEX nr 2567212:

• „Nie ulega wątpliwości, że oszczędności skarżącej, które sama zdeklarowała
w oświadczeniu o stanie majątkowym z dnia 22 stycznia 2018 r. stanowią
wyłącznie jej zasoby pieniężne, które nie zostały spożytkowane np. na
zaspokojenie bieżących potrzeb. Ich źródło może być różne, zawsze jednak
uzyskanie jakichkolwiek oszczędności wymaga upływu określonego czasu
(zwykle dłuższego), w celu ich zgromadzenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18
maja 2018 r., IV SA/Wr 157/18, LEX nr 2510585:
• „Oszczędności nie są w ogóle dochodem w rozumieniu art. 8 ust. 3 u.p.s.
Należy je traktować w kategoriach posiadanego majątku (zasobów), a nie
uzyskiwanego dochodu. Dochodem w takim przypadku mogłaby być co
najwyżej ewentualna stopa zwrotu z ulokowanych oszczędności.”
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5
października 2017 r., II SA/Po 353/17, LEX nr 2397088:
• „Zgodnie z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie za dochód w
rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.s. nie można uznać wypłaty środków
zgromadzonych uprzednio przez stronę na jej rachunku bankowym,
książeczce oszczędnościowej, lokacie oszczędnościowej lub innej formie
przechowywania i oszczędzania środków pieniężnych. Wypłata tych
środków (oszczędności) nie tworzy bowiem przysporzenia po stronie ich
dysponenta, lecz stanowi tylko czynność polegającą na zmianie sposobu
przechowywania już wcześniej posiadanych środków.

Pogląd nr 2:
Oszczędności są dochodem w rozumieniu art. 8 ust. 3
ustawy o pomocy społecznej.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 11 grudnia
2018 r., II SA/Ol 796/18, LEX nr 2598833:
• „Dochodem w rozumieniu art. 8 ust. 3 u.p.s. mogą być także oszczędności
zgromadzone na lokacie terminowej.”
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca
2018 r., VIII SA/Wa 809/17, LEX nr 2475399:
• „Art. 8 ust. 3 u.p.s. nie wyłącza oszczędności jako dochodu.”

Zasiłek stały
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Zasiłek stały
Podopieczny w dniu 1.02.2021 r. otrzymał decyzję przedłużającą
» Art. 15h. 171 [Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o
stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
przedłużenie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej w związku z niepełnosprawnością]
» 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o
niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na
czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego
ważność:
» 1)upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie
orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia
wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności;

Zasiłek stały
» 2)upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do
dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności.
» 2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z
zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o
stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty
parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ( osobie posiadającej
orzeczenie o upr.) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o
niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie wydane = orzeczenie ostateczne
I instancja

Powiatowy zespół do spraw orzekania o

niepełnosprawności (dalej PZON) (art. 6 ust. 1 pkt 1 u.r.z.s.o.n.). 1.02.2021

Odwołanie

14 dni odwołanie

II instancja
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o
21.02.2021
Niepełnosprawności (dalej WZON) (art. 6 ust. 1 pkt 2 u.r.z.s.o.n.).

Odwołanie 30 dni

Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych

30.04.2021

Wydane orzeczenie - 3-4 msc / 07.2021
6 msc i więcej

Zasiłek stały
» Skutek upływu czasu – do dnia wydania orzeczenia
» , upływ 60 dni ….., co się dzieje z decyzją
1) Wygasa z mocy prawa
2) Wygasza się na podstawie art. 162 kpa
3) Uchyla się decyzję

Co w przypadku wydania nowego orzeczenia ?
1) Czy gdy strona dostarczy orzeczenie aktualne, to należy przyznać zasiłek stały ?
2) Czy strona musi złożyć wniosek o wypłatę zasiłku stałego?
3) A jeśli nie złoży podania?
4) Czy ważna jest data od kiedy wnosi o przyznanie zasiłku stałego?
5) Czy organ może sam wszcząć postępowanie z urzędu ?

Zasiłek stały
»

Kazus

»

Pani do dnia 31 stycznia 2021 r. była uprawniona do pobierania zasiłku stałego. Dnia 07 marca
2021 r. poinformowała Ośrodek, iż od czerwca 2019 r. do 10.02. 2021 r. przebywała w Zakładzie
Karnym. Za pobyt w ZK świadczenie zostało wypłacone ( przez okres od 1.06.2019r do 31.01.2021
) . GOPS w dniu wypłaty nie wiedział o pobycie ww. w ZK.

»

Organ uznał, że zgodnie z art. 13 u.p.s., za okres odbywania kary pozbawienia wolności nie
przysługują świadczenia z pomocy społecznej. Wypłacone świadczenie jest świadczeniem
nienależnie pobranym w myśl definicji zawartej w art. 6 pkt 16 u.p.s. Sytuacja jest na tyle trudna,
iż aktualizacje rodzinnego wywiadu środowiskowego w trakcie pobierania zasiłku nie były
dokonywane ze względu na nieobecność zainteresowanej w podanym miejscu zamieszkania.

a) Czy organ powinien uchylić decyzję , czy wygasić w związku z pobytem w ZK
b) Co z wypłaconym stronie zasiłkiem stałym?
c) Czy organ powinien od dnia następnego po wyjściu Pani z ZK, tj. od dnia 11.02.2021 r. przyznać jej
zasiłek stały na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 specustawy koronawirusowej?

Zasiłek stały
» KAZUS
» Pan Jan w m-cu październiku 2020 r. miał przyznany zasiłek okresowy z
powodu bezrobocia od 1.10.2020 r. do 31.03.2021 r.
» W m-cu marcu 2021 r. złożył wniosek do Powiatowego Zespołu orzekania
o Niepełnosprawności i tym samym do OPS złożył wniosek o przyznanie
zasiłku stałego. Postępowanie w sprawie zostało zawieszone.

» Czy należałoby w m-cu marcu zmienić decyzję w sprawie zasiłku
okresowego z uwagi na powód przyznania zasiłku okresowego w związku
z oczekiwaniem na wykonanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Zasiłek stały
» KAZUS
» Osoba otrzymywała zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności zgodnie z art. 15
ustawy "covidowej" do czasu otrzymania nowego orzeczenia (stare było wydane
do 28.02.2021 r., orzeczenie było w stopniu umiarkowanym). W marcu ww.
otrzymał nowe orzeczenie w stopniu lekkim (orzeczenie z datą 03.03.2021 r.), od
którego będzie się odwoływał.
»
a) Czy do czasu wydania orzeczenia przez Wojewódzki Zespól ds. Orzekania o
Niepełnosprawności należy zawiesić postępowanie dotyczące zasiłku stałego?
b) Czy powinien złożyć wniosek o pomoc i mieć przyznany zasiłek okresowy na czas
zawieszenia postępowania na czas oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia?
c) Czy może decyzję przedłużającą należy już wygasić i ustalić nienależnie pobrane
świadczenie od. 03.03.2021r.?

Zasiłek stały
» KAZUS
» Podopieczny w okresie od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. przebywał w
areszcie śledczym z uwagi na toczące się postępowanie karne. Został uznany
za osobę niepoczytalną w chwili popełnienia przestępstwa i postanowieniem
sądu jako środek zabezpieczający został umieszczony w zamkniętym zakładzie
psychiatrycznym. W trakcie pobytu w zakładzie psychiatrycznym został
zaliczony do osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu. Podopieczny
jest żonaty i ma dwoje dzieci. Żona wraz z dziećmi odwiedzała męża w areszcie
śledczym oraz obecnie w zakładzie psychiatrycznym. Rodzina od lutego 2020r.
objęta jest pomocą ośrodka, jednak do składu rodziny i prowadzenia
wspólnego gospodarstwa domowego nie był wliczany mąż. Żona nie ubiegała
się o alimenty na dzieci, gdyż oświadczała, że nie chce zadłużyć rodziny,
ponieważ planuje wspólne życie z mężem po opuszczeniu przez niego
zamkniętego zakładu psychiatrycznego.
» Czy panu przebywającemu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym
przysługuje zasiłek stały, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
» W jaki sposób liczyć skład rodziny (razem czy odrębnie)?

Zasiłek stały
» KAZUS
» klient jest w wieku emerytalnym (67 lat), ma 25 lat pracy zawodowej i
opłaconych składek społecznych, mógłby ubiegać się o świadczenie
emerytalne z ZUS-u. Jednak nie ubiega się o świadczenie emerytalne z
ZUS-u, bo jak twierdzi "mam dużo długów i będę miał stale potrącenia
komornicze". Petent w chwili obecnej złożył wniosek o zasiłek stały z
tytułu wieku, który przy braku dochodu wynosiłby 604,00 zł miesięcznie z
pomocy społecznej.
» Czy mamy prawo odmówić mu zasiłku stałego z pomocy społecznej,
sugerując, że ma prawo nabyć świadczenie emerytalne z ZUS-u?

Kazus - Elementy decyzji administracyjnej
Podopieczny w dniu 1.02.2021 r. otrzymał decyzję przedłużającą wypłatę
zasiłku stałego w związku z COVID. – wys. zasiłku X zł
W dniu 18.02.2021 r. dostarczył prawomocne /ostateczne orzeczenie z
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który orzekł
znaczny stopień (pan dotychczas również miał orzeczenie o znacznym
stopniu) i zawnioskował o zasiłek stały. Po przeliczeniu dochodu zmieniła
się wysokość zasiłku stałego. Wys. Zasiłku ustalono na X -Y zł . /Róznica
wynosiła 20 zł /
W związku z powyższym
1) Z jaką datą wydać decyzję nową? - z datą uprawomocnienia się
orzeczenia tj 18.02
2) Jak rozliczyć zasiłek stały w nowej decyzji, skoro

.

Rozstrzygnięcie
1) Z jaką datą wydać decyzję nową? - z datą uprawomocnienia się
orzeczenia tj 18.02
2) Jak rozliczyć zasiłek stały w nowej decyzji, skoro
a/ zasiłek stały wypłacony w lutym za cały msc. ( mimo iż należał tylko
za okres do wygaśnięcia decyzji tj 17.02.) był w wyższej wysokości, niż
przysługujący zasiłek od uprawomocnienia się nowego orzeczenia tj od
18.02.
b/ zasiłek stały wypłacony w lutym przed wydaniem decyzji nowej , lecz
był w takiej samej wysokości za cały msc.
c/ zasiłek stały wypłacony w lutym po wydaniu decyzji nowej , lecz był
w takiej samej wysokości za cały msc.

Propozycja dla ad 1a/ - przy zmianie wysokości zasiłku stałego
(była kwota wyższa w decyzji covidowej, a teraz jest niższa)
b/ zasiłek stały wypłacony w lutym przed wydaniem decyzji nowej , lecz był w
takiej samej wysokości za cały msc.
zapisałabym, że
a) przyznaję się zasiłek stały od dnia …. Do dnia…… w wysokości… zł. msc
b) wypłata zasiłku przyznanego niniejszą decyzją nastąpi od msc następnego tj …..
w wys.np X- Y zł. ……. , na konto… do dnia…..
c) za bieżący msc nastąpiła już wypłata w dniu……zasiłku stałego w wys. X zł,
zgodnie z decyzją z dnia….., która uległa wygaśnięciu z dniem uprawomocnienia
się orzeczenia o stopniu niepełn,… tj z dniem…
d) w msc lutym 2021r otrzymał Pan zasiłek w wysokości X zł za pełen msc., lecz z
uwagi na fakt , iż w dniu ….wygasła decyzja ….., przysługiwało Panu prawo
do zasiłku stałego w wys…….., za okres od dnia 1.02. – do 17.02.2021,
natomiast od dnia 18.02.2021r na podstawie niniejszej decyzji przyznano Panu
zasiłek w wys. X-Y zł msc, w związku z tym za okres od dnia 18.02.2021 do
dnia28.02.2021 należy się kwota……
e) w związku z powyższym za miesiąc luty dokonano nadpłaty zasiłku w wys….zł,.
f) w miesiącu marcu 2021 o kwotę o której wyżej tj……, zostanie pomniejszona
kwota zasiłku stałego, zgodnie z oświadczeniem – zgodą na potracenie ,
złożonym przez stronę.

Elementy decyzji administracyjnej
Propozycja dla ad 1b/
b/ zasiłek stały wypłacony w lutym przed wydaniem decyzji nowej , lecz
był w takiej samej wysokości za cały msc.
a) przyznaję się zasiłek stały od dnia …. do dnia…… w wysokości… zł. msc
b) za bieżący msc nastąpiła już wypłata w dniu……zasiłku stałego w wys. X
zł, zgodnie z decyzją z dnia….., która wygasła z dniem….., . Na mocy
powyższej decyzji przysługiwało Panu prawo do zasiłku stałego w
wys…….., za okres od dnia 1.02. – do 17.02.2021, natomiast od dnia
18.02.2021r na podstawie niniejszej decyzji przyznano Panu zasiłek w
wys. …… zł msc, w związku z tym za okres od dnia 18.02.2021 do
dnia28.02.2021 należy się kwota……
w związku z powyższym za miesiąc luty dokonano wypłaty zasiłku w
wys….zł,.tj za cały miesiąc na podstwie decyzji ( covidowej) ……i decyzji (
nowej)

Elementy decyzji administracyjnej
Propozycja dla ad 1c/
c/ zasiłek stały wypłacony w lutym po wydaniu decyzji nowej , lecz był w
takiej samej wysokości za cały msc.
a) przyznaję się zasiłek stały od dnia …. do dnia…… w wysokości… zł. msc
b) wypłata zasiłku przyznanego niniejszą decyzją nastąpi od msc
następnego tj ….. w wys.np X zł. ……. , na konto……………..
c) za bieżący msc tj. za okres od dnia 18.02.2021 do dnia 28.02.2021
przysługuje zasiłek w wysokości ….zł płatny na konto…………….. do dnia
….

» Usługi specjalistyczne
» Co jest podstawą ich przyznania
» Czy kierownik OPS jest związany
zaświadczeniem specjalisty ??
» Czy można ograniczyć zakres usług ??
» Kiedy można zmienić decyzję w sprawie
usług ?
Usługi opiekuńcze

Zwykłe i
specjalistyczne

specjalistyczne

Tryb postępowania w sprawie usług
Wszczęcie
Postępowanie dowodowe
Dotyczące osoby wnioskującej
Dotyczące innych osób
Art. 50. [Usługi opiekuńcze; specjalistyczne usługi opiekuńcze]1. Osobie samotnej,
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a
jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Kazus
1) Matka 17 letniego Adama złożyła podanie o przyznani
mu usług specjalistycznych , takich jak do tej pory .
» Na kogo wydajemy decyzję?
» Kto płaci za usługi ?
» Jak postąpić gdy nie będą uiszczane opłaty za usługi?
» Co jeśli decyzja była wydana do dnia 1.08.2021, a Adam
kończy 18 lat w czerwcu, czy podejmujemy jakieś
czynności?
2) Matka 18 letniego Adama złożyła podanie o przyznanie
mu usług specjalistycznych, takich jak do tej pory.
» Czy można prowadzić postępowanie?
» Co należy zrobić?

Kazus
Czy można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, dla 21-letniego chorego na porażenie mózgowe, dot. rehabilitacji
ruchowej?
Czy można przyznać klientowi pomoc w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych, które mają być świadczone przez fizjoterapeutę?
Czy zgodne z art. 50 u.p.s. jest przyznanie usług opiekuńczych dla osoby
zamieszkującej wspólnie z mężem?
Czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na córkę może ubiegać się o
usługi opiekuńcze?
Czy organ może odmówić pomocy w formie usług opiekuńczych osobie, która nie
współpracuje z opiekunem?
Czy można dochodzić zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w
miejscu zamieszkania od zstępnych osoby korzystającej z takiej formy pomocy?

Rola Prokuratora
» prokurator może żądać wszczęcia postępowania
w każdej sprawie, jeśli w jego ocenie wymaga tego
ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu
społecznego.
» gdy osoba uprawniona wskutek choroby psychicznej,
niedorozwoju umysłowego, nieporadności lub z innych
wyjątkowych przyczyn nie jest w stanie samodzielnie
dochodzić swoich roszczeń albo bezpodstawnie uchyla
się od tego ze szkodą dla interesu społecznego lub
ważnego interesu prywatnego

współpraca OPS z prokuraturą
Prawo
rodzinn
e

OPS
Prawo
karne

prokuratur
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tracyjne
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cywilne

U o ps - dostęp do danych osobowych
art. 25
Podmioty uprawnione, którym zlecono realizację
zadania z zakresu pomocy społecznej, a w przypadku
wykonywania zleconego zadania poprzez jednostki
organizacyjne pomocy społecznej - te jednostki, są
administratorami danych osobowych przetwarzanych
w celu udzielania świadczeń z pomocy społecznej przez
te podmioty i jednostki.

Art. 100. Zasady postępowania w sprawie
świadczeń z pomocy społecznej oraz
przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu udzielenia
świadczeń, o których mowa w art. 106 ust. 2, oraz w celu świadczenia
usług w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach
chronionych i domach pomocy społecznej, wykonanie obowiązku, o
którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.), następuje przez zamieszczenie informacji, o których
mowa w art. 13 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w widocznym miejscu w
budynku, w którym udzielane są świadczenia lub świadczone usługi.

Art. 100. Zasady postępowania w sprawie
świadczeń z pomocy społecznej oraz
przetwarzania danych osobowych
Ust 5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 110 ust.
1, art. 111, art. 112 ust. 1, 2 i 8 oraz art. 113 ust. 1 i 3, realizujące
zadania w zakresie pomocy społecznej określone w ustawie są
administratorami danych osobowych przetwarzanych w celu
przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej..

Art. 6 RODO Zgodność przetwarzania z prawem
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i
w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi;

•
•

•
•

•

Artykuł 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania
danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a)osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie
może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
b)przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w
dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest
to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub
porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów
osoby, której dane dotyczą;

Art. 100 Ust 7.
• Podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie
pomocy społecznej określone w niniejszej
ustawie obowiązane są do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji i danych, które
uzyskały przy wykonywaniu tych zadań

Domy pomocy społecznej
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję
ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu
pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w
dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Tylko mieszkaniec jest adresatem decyzji, nie ma wiedzy nt
zobowiązania innych osób do odpłatności

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2013 r. II SA/Rz 493/13
Niewydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia opłaty w
decyzji o skierowaniu nie powoduje, że organ traci
kompetencje do określenia wysokości opłaty oraz określenia
osób zobowiązanych do jej poniesienia. Zawarcie łącznie w
jednym rozstrzygnięciu oświadczenia woli o skierowaniu i o
wysokości opłaty za pobyt, jest pożądanym z punktu widzenia
ustawodawcy modelem, lecz nie regułą czy zasadą prawną.
Niewydanie decyzji o określeniu wysokości opłaty na podstawie
art. 59 ust. 1 u.p.s. ma jednak ten skutek, że obowiązek jej
wniesienia nie powstaje, skoro nie zadecydowano w sposób
władczy o jej wysokości.

Odpłatność za pobyt w dps
Art. 61 ust 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku
osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70%
tego dochodu;
2)małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103
ust. 2:
a)w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż
300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota
dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego
kryterium,
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy
niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu
pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie;
3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w
wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej
a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione
w ust. 2.

U o ps - zasady ustalania odpłatności za
pobyt mieszkańca w DPS od osób i
podmiotów zobowiązanych art. 61ust 2d
2d. 25 W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,( małżonek, zstępni , wstępni) zawarcia
umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich
opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej
zgodnie z art. 59 ust. 1, z uwzględnieniem ograniczeń, o
których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2.

U o ps - zasady ustalania odpłatności za
pobyt mieszkańca w DPS od osób i
podmiotów zobowiązanych art. 61ust 2e
2e. 26 W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia zgody
na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich
opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala, w
drodze decyzji, organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a
opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne
osoby obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
2f. 27 Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej, o której mowa w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby osób
obowiązanych do jej wnoszenia

Kwestie do przeanalizowania
A) odpłatność
1) w jakiej kolejności?
a) czy od wszystkich zstępnych od razu
b) czy najpierw od bliższych zstępnych , potem od dalszych
2) kiedy uaktywnia się obowiązek dalszych zstępnych
a) gdy brakuje środków?
b) gdy zwalniamy z odpłatności?
c) gdy gmina wnosi odpłatność na podstawie art. 61 ust 2 pkt 3
d) gdy gmina wnosi opłaty na zasadzie art. 61 ust 3 – zastępczo za
zobowiązanego?

Dwa poglądy w orzecznictwie i praktyce
ustalania kolejności wnoszenia opłat za pobyt
w dps zgodnie z art 61 ust 1

Pierwszy pogląd

Małżonek

Zstępni
Bliżsi zstępni
Dalsi zstępni

Wstępni
Bliżsi wstępni
Dalsi wstępni

Kolejność wnoszenia opłat za pobyt w dps
zgodnie z art 61 ust 1
Małżonek
Zstępni
Wstępni

Jaką metodę przyjąć przy ustalaniu
odpłatności za pobyt w DPS ?
1/ proporcjonalną?
2/ wg nadwyżki ponad 300%?
3/ procentowy udział w nadwyżce i kosztach odpłatności ?

Art. 103 ust 2
Umowa – brakuje 3000zł
I STOPIEŃ

Z1
100zł

Z2
2000zł

nie płaci
zwolnienie
Art. 61 ust 3
art. 64a
BRAKUJE ?????? ZŁ - dzielimy na Z1 i Z3 ?
II STOPIEŃ?
Art. 103 ust 2

Z3
900zł

Art. 61
brakuje 3000zł
I STOPIEŃ
Przekracza dochód

Z1
W
1200zł
decyzja …zł

Z2
W
700zł
decyzja …zł

Z3
W
1100zł
decyzja …zł

Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 20 maja 2015 r. I OSK 3029/13
stwierdził, że w pierwszej kolejności obowiązanymi
(poza małżonką) do ponoszenia opłat są zstępni w
tym samym najbliższym stopniu przed zstępnymi, w
dalszym stopniu.
Dopiero w sytuacji gdy obowiązani w bliższej
kolejności nie są w stanie ponieść pełnej wysokości
opłat, można dochodzić w pozostałym zakresie opłat
od obowiązanych w dalszym stopniu.

Pierwszy pogląd:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 kwietnia 2020 r. II SA/Go 110/20
Obowiązek ponoszenia opłat za pobyt w domu opieki społecznej przez
kilkoro zstępnych.
Reguła kolejności nie ma znaczenia w sytuacji wystąpienia obowiązku
ponoszenia opłat przez kilkoro zstępnych. Każdy z nich ma taki sam
obowiązek ponoszenia opłat, a jedynie różnicować ich może kryterium
dochodowe. Z tych względów organ ma prowadzić postępowania
jednocześnie w stosunku do wszystkich osób należących do tego samego
kręgu osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt. Osoby te powinny
być zawiadamiane o wszczęciu postępowania i powinny być stronami tego
postępowania, a także ich wszystkich powinna dotyczyć decyzja w sprawie
ustalenia obowiązku odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy
społecznej.

Wyrok NSA z dnia 27 listopada
2019 r. I OSK 1712/19
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.
Wnuki B.T., będące zstępnymi W.S., zmarłej w 2017 r., są
zstępnymi drugiego stopnia.
Wnuki wejdą do kręgu obowiązanych dopiero wówczas, gdy
opłaty ustalone mieszkańcowi domu i żyjącym zstępnym
pierwszego stopnia, nie pokryją w całości opłaty za pobyt
dziadka w DPS.

2. Pogląd odmienny od wcześniejszych
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia
28 listopada 2019 r.
III SA/Gd 444/19
Kolejność obowiązanych do wnoszenia opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej. Alimentacyjny
charakter służebności osobistej. Określenie kręgu
podmiotów obowiązanych do wnoszenia opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej. –

• c.d. TEZA aktualna
• Wykładnia art. 61 ust. 1 pkt 2 u.p.s.,
• mająca na celu określenie (wyznaczenie) kręgu podmiotów
obowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy
społecznej, nie może być dokonywana w sposób "sztywny" tj.
uwzględniający tylko reguły rządzące istnieniem obowiązku
alimentacyjnego na gruncie k.r.o., ale musi uwzględniać także
sytuacje, gdy powinność takiego obowiązku ciąży na dalszych
krewnych uprawnionego, z uwagi na to, że została oparta na
określonym tytule prawnym lub wynika ze szczególnych
okoliczności.

c.d. TEZA aktualna
Jakkolwiek wykładnia art. 61 ust. 1 u.p.s., odwołująca
się do alimentacyjnego charakteru tej regulacji, jest
co do zasady właściwa, to jednak stanowisko to, szczególnie w zakresie
kategorycznego uznania konsekwencji prawnych wynikających z uregulowań
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego co do pierwszeństwa i kolejności
powstania obowiązku alimentacyjnego, nie może być przyjmowane
każdorazowo niejako "automatycznie", z pominięciem istotnych, faktycznych
czy też prawnych okoliczności, które w sposób szczególny mogą kształtować
obowiązek alimentacyjny w danej sprawie. Taką okoliczność może stanowić
sytuacja, w której określona osoba zobowiązana w bliższej kolejności do
alimentacji nie jest w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi, podczas
gdy jednocześnie na dalszych zstępnych tej właśnie osoby ciążą określone - i
to niewynikające jedynie ze "zwykłej" kolejności obowiązku alimentacyjnego
(wynikającej z art. 129 k.r.o.) - zobowiązania o charakterze alimentacyjnym
tj. służebność

U o ps zasady ustalania odpłatności za pobyt
mieszkańca w DPS od osób i podmiotów
zobowiązanych art. 61

1) umowa na podstawie art. 103 ust 2
2) decyzja poprzedzona przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu
środowiskowego
3) decyzja poprzedzona odmową przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego lub zawarcia umowy,

Do dyskusji
1/ od kogo dochodzić opłaty za pobyt w DPS ?
2/ Czy zawarcie umowy poprzedza

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?
3/ Co w sytuacji, gdy zstępni zadeklarują niższą
wysokość niż wynika to z ich sytuacji
majątkowej?
4/ Czy dyrektor/ kierownik może wystąpić
wówczas do Sądu Rodzinnego o alimenty?

Poszukiwanie małżonka, wstępnych,
zstępnych

Czy kierownik OPS ma obowiązek wszcząć postępowania w
kierunku ustalenia osób zobowiązanych ?
A jeśli nie będzie wszczęcia w kierunku ustalania, czy gmina
ponosi koszt?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi z dnia 18 września 2019 r.
II SA/Łd 376/19
Obowiązek ustalenia kręgu podmiotów zobowiązanych do
ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.
TEZA aktualna
Hipotetyczne ustalenie, iż poza stroną jest jeszcze inna osoba
zobowiązana w trybie art. 61 ust. 1 u.p.s. powodowałoby
zasadniczą zmianę decyzji wydanych w przedmiotowej sprawie.
Brak ustaleń w powyższym zakresie oznacza zatem naruszenie
art. 7 i 77 k.p.a. mające istotny wpływ na wynik sprawy.
Co wobec tego z decyzją?

Czy osoby ustawowo zobowiązane do
partycypowania w kosztach pobytu
osoby korzystającej z domu pomocy
społecznej, są uprawnione do
współdecydowania o skierowaniu lub
umieszczeniu w takim domu?

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2020 r.
II SA/Sz 1150/19
Krąg stron postępowania w przedmiocie umieszczenia osoby w
domu pomocy społecznej.
Nie istnieje żadna podstawa prawna uzasadniająca dopuszczenie
osób ustawowo zobowiązanych do partycypowania w kosztach
pobytu osoby korzystającej z domu pomocy społecznej, do
współdecydowania o skierowaniu lub umieszczeniu w takim
domu.

Czy można wydać decyzję o odpłatności
z mocą wsteczną?
Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej – sygn. akt I OPS 7/17 po rozpoznaniu
wniosku Prokuratora Generalnego :
„Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze
zm.), opłat za pobyt w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a
w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo
przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 tej ustawy,
wymaga uprzedniego skonkretyzowania i zindywidualizowania tego
obowiązku począwszy od dnia jego powstania w stosunku do każdej ze
zobowiązanych osób w decyzji administracyjnej o ustaleniu opłaty wydanej na
podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 tej ustawy lub w drodze
umowy zawartej na podstawie art. 103 ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 i 2 oraz
art. 64 ustawy o pomocy społecznej”.

ustawa o pomocy społecznej

Art. 64. [Zwolnienie z opłat]
Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia
opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub
całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności
jeżeli:
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U o p s art. 64 zwolnienie z opłat - fakultatywnedodano
•5) 30 osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej
rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy
rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy
społecznej lub mieszkańcowi domu;
•6) 31 osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi
wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz
osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub
mieszkańca domu.

U o p s art. 64a zwolnienie z opłat - obligatoryjnie
Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w
domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej
wniosek, pod warunkiem że :
a) przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica
władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska
nie została przywrócona albo
b) prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo
popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do
wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica.
Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt
mieszkańca domu w domu pomocy społecznej

• Art. 101. [Ustanie karalności] kk
• § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło
lat:
• 1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
• 2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię; (następstwem bójki lub pobicia jest
ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka
• 2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 5 lat; (znęcanie się psychiczne, fizyczne ze szczególnym
okrucieństwem, nad osobą nieporadną,
• 3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności
przekraczającą 3 lata; , / znęcanie się psychiczne, fizyczne, naruszenie
czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, Kto uderza człowieka lub w inny
sposób narusza jego nietykalność cielesną,)
• 4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki; ( znieważenie, obrażanie, wyśmiewanie
się, zniesławianie, pomawianie, lekki uszczerbek na zdrowiu, lekki roztrój
zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, narażenie człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu)

Czy zawsze wyrok skazujący uchyla obowiązek przyczyniania
się do partycypowania w kosztach ponoszenia opłat za dps?
Zatarcie skazania
Art. 106. [Uznanie skazania za niebyłe]
Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z
rejestru skazanych.
Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania]
Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

• Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania]

• § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32
pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z
mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od
przedawnienia jej wykonania.
• § 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po
upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego,
a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
• § 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania
następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary
albo od przedawnienia jej wykonania.

Art. 64b. [Zwolnienie członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej]
1. Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej
Polskiej, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 i 752), obowiązanych do
wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na
ich wniosek albo z urzędu, całkowicie albo częściowo z opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej.
•2. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu
członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie zwolnienia organ
bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2013 r.
II SA/Rz 493/13

Dopuszczalność zwolnienia z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.
Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwolnienia z opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej może zostać wydane dopiero po ostatecznym określeniu
wysokości opłaty miesięcznej za pobyt. Przed skonkretyzowaniem tej
wartości nie jest możliwe wydanie decyzji na podstawie art. 64 u.p.s. O
zasadności żądania organ powinien wypowiedzieć się w odrębnym
postępowaniu.

Czy służebność, dożywocie stanowi
podstawę do zobowiązania właściciela
nieruchomości do świadczeń
alimentacyjnych ?
Do ponoszenia opłaty za pobyt w DPS
służebnika / dożywotnika ?

Wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 23 listopada 2018 r.
II CSK 682/17
•służebność osobista, będąca ograniczonym prawem
rzeczowym polegającym na obciążeniu nieruchomości
na rzecz oznaczonej osoby fizycznej w celu
zaspokajania jej potrzeb osobistych, w tym także
mieszkaniowych (służebność mieszkania), stanowi
prawo, które ma charakter szeroko pojętej alimentacji

Klient z mocy postanowienia sądu umieszczony
został w DPS.
Od kilku dni odbywa zastępczą karę pozbawienia
wolności
Czy ma prawo w dalszym ciągu do miejsca w
DPS?
Czy wydajemy decyzję?
Jaką ??? Z jaka datą ?

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności
tracą prawo do wszystkich świadczeń pomocowych
i nie nabywają uprawnień do świadczeń w czasie
przebywania w zakładzie karnym – art. 13 ust. 1 ustawy z
12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s. Przepisy art.
13 u.p.s. mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą
być stosowane na zasadzie uznania administracyjnego (zob.
wyrok WSA w Gdańsku z 27.02.2015 r., III SA/Gd 35/14, LEX nr
1471558; wyrok WSA w Warszawie z 5.03.2015 r., I SA/Wa
2905/14, LEX nr 1656563; wyrok WSA w Gorzowie
Wielkopolskim z 22.02.2012 r., II SA/Go 26/12, LEX nr 1121373)

U o p s art. 61 ust 3 zastępcze ponoszenie
odpłatności przez gminę

W przypadku niewywiązywania się osób, o
których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku
opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa
w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której
osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis art. 104
ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

Czy na podstawie art. 104
ustawy o pomocy społecznej gmina po śmierci
klientki może ubiegać się o zwrot poniesionych
kosztów z tytułu opłat za usługi opiekuńcze z
masy spadkowej klientki ?

• Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, dalej u.p.s., nie
można dochodzić zwrotu wydatków na pomoc
społeczną od spadkobierców osoby, której
udzielono pomocy.
• Podstawą zwrotu wydatków z masy spadkowej
może być art. 96 u.p.s., jeżeli zobowiązanie
zostało ustalone za życia spadkodawcy.

Art. 96 ust 1. Obowiązek zwrotu wydatków
poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:
1)osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy
społecznej;
2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy
społecznej - z masy spadkowej;
3)małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze
świadczeń z pomocy społecznej –
jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie
z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub
rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

U o p s art. 61 ust 3 zastępcze
ponoszenie odpłatności przez gminę za usługi, za
schronisko, za dps, za placówki całodobowe
Co jeśli nie płaci zobowiązany, a płaci gmina ?
Kto prowadzi egzekucję?
Co będzie tytułem wykonawczym?

Zatem , jeśli zobowiązany nie płaci , to :
1/ Gmina wszczyna postępowanie w sprawie dłużnika i
ustalenia wysokości kwoty należnej do zapłaty ,
2/ wydaje decyzję ustalającą wysokość kwoty należnej
do zapłaty oraz określa termin spłaty
3/ wysokość będzie wynikać z umowy lub z decyzji
4/ Decyzja o zwrocie podlega egzekucji w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Postępowanie egzekucyjne
1/ musi być doręczony tytuł wykonawczy
2/ skuteczne wszczęcie egzekucji przerywa bieg
przedawnienia
3/ doręczenie zastępcze - dorosłemu domownikowi
???
4/ brak adresata pod wskazanym adresem – i co dalej?

Organ egzekucyjny - Naczelnik US
1/ umorzy postępowanie egzekucyjne
2/ zawiesi postępowanie egzekucyjne
3/ zwróci tytuł wykonawczy
Czy można ponownie wnosić o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego?

Ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika
1/ Kto powinien ustalić?
2/ Za pomocą jakich środków
3/ Do kogo można się zwrócić o ustalenie miejsca
zamieszkania dłużnika?

Podstawy prawne do wnioskowania o pomoc w
ustaleniu miejsca zamieszkania dłużnika
1) art. 36 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
W zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia
postępowania egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na
podstawie ustawy o wzajemnej pomocy organ egzekucyjny lub
wierzyciel, o którym mowa w art. 5, może żądać od uczestników
postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o
udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz
jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych,
a także innych podmiotów.

2) art. 299 § 3 pkt 8a ustawy z 27 sierpnia 1997r ordynacja podatkowa
(Dz.U.2019r.poz.900)
Art. 299. [Katalog podmiotów, które mogą uzyskać informacje z akt
podatkowych] § 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w
aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182,
organom i osobom wymienionym w art. 298.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę
albo marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej
jednostki samorządu terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz
upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do wykonywania w jego imieniu
praw i obowiązków wierzyciela na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i
prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;

Zagadnienia

Pani Anna w 2014 r. trafiła do szpitala z powodu
skrajnego wyczerpania spowodowanego
nadużywaniem alkoholu. Nie miała nikogo
bliskiego. Została umieszczona w DPS. Przeszła
leczenie odwykowe. Ma 56lat. Jest trzeźwą
alkoholiczką od 2015r. Stan zdrowia poprawił się ,
jest osobą samodzielną. Jest z nią kontakt słowny.
Czy można pozbawić ją miejsca w dps?

Kazus
Dochód klienta w DPS zmienił się w marcu. Dokumenty do MOPS
wpłynęły w czerwcu.
• Od kiedy zmienić decyzję o odpłatności?
• Czy możemy się cofnąć od marca, czy od czerwca jak wpłynął
komplet dokumentów?

Dziękuję za uwagę

