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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 
Tytuł Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 
Autor   Ministerstwo Finansów  
Projekt z dnia 7 września 2016 r.  
 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   
Urząd -------------------- 
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  
Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 
e-mail bs@zpp.pl 
tel. 18 477 86 00 
 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

15 Wykreślić  Skutkiem wejścia w życie przepisu będzie 
zamrożenie dotacji na działanie środowiskowe 
domy samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na poziomie 200% kryterium 
dochodowego, pomimo tego iż nowelizacja 
ustawy o pomocy społecznej z 2015 r. określiła 
wysokość dotacji na 250% kryterium (art. 51c 
ustawy o pomocy społecznej), oraz ustaliła 
dwuletni, stopniowy okres na dochodzenie do 
wskazanego standardu finansowego. 
Negatywne skutki samorządów prowadzących 
te instytucje  wyniosą 132 miliony złotych. 
Należy przypomnieć, że celem wprowadzenia do 
ustawy o pomocy społecznej art. 51c było 
niedofinansowanie środowiskowych domów, 
dysproporcje w ich finansowaniu pomiędzy 
województwami oraz wprowadzenie elementu 
waloryzacji wysokości dotacji.  Prowadzenie 
domów jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej. Samorządy nie mogą 
dopłacać do realizacji tego zadnia. Zatem 
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bezpośrednie negatywne skutki wejścia w życie 
projektowanego przepisu odczują osoby 
korzystające z usług domów ich rodziny, oraz 
zatrudniony w tych jednostkach personel. 
Wynagrodzenia osób zatrudnionych w 
środowiskowych domach samopomocy często 
oscyluje wokół kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 
2017 wzrośnie o 8% (+ wzrost pozostałych 
kosztów pracy). 
Należy zauważyć, że miesięczny koszt opieki w 
środowiskowym domu samopomocy jest 
kilkakrotnie niższy niż koszt hospitalizacji na 
oddziale psychiatrycznym lub 
koszt pobytu w specjalistycznym domu pomocy 
społecznej. W interesie finansów publicznych 
rozumianych jako pewna całość powinno być 
promowanie prowadzenia tego rodzaju 
placówek jako alternatywny dla drogich 
placówek całodobowych.  
W uzasadnieniu projektu ustawy opisano 
wprowadzaną zmianę natomiast faktycznie nie 
uzasadniono  powodu, dla którego jest 
wprowadzana. Możemy się jedynie domyślać, że 
powodem jest stan finansów publicznych i 
potrzeba sfinansowania innych programów 
rządowych. W naszej ocenie jednak nie do 
zaakceptowania jest fakt, że flagowe projekty 
rządowe z zakresu polityki społecznej 
finansowane będą kosztem jednej z 
najsłabszych i mało medialnej grupy społecznej. 
Na zakończenie pragniemy przypomnieć, że za 
nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w 
2015 r., która określiła zasady finansowania 
środowiskowych domów samopomocy 
głosowali wszyscy obecni na sali plenarnej 
posłowie Prawa i Sprawiedliwości (głosowanie 
nr 10 na 96 posiedzeniu Sejmu 9 lipca 2015 r.).    

 


