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Pani 
Jolanta Fedak 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej 
Warszawa 

Szanowna Pani Minister 

W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich ( z 
dnia 23 sierpnia 2006r., z dnia 24 maja 2007r. i z dnia 14 sierpnia 2007r.) pragnę 
uprzejmie poinformować Panią Minister, że problem dotyczący nielegalnego 
prowadzenia placówek w ramach działalności gospodarczej mających na celu 
zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku nadal jest aktualny i niestety nadal pozostaje 
nierozwiązany. 

Z analizy kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg oraz sygnałów 
na ten temat publikowanych w mediach ( np. sprawa niewłaściwego traktowania 
mieszkanek Domu Opieki „ Betania" w Warszawie-Radości) wynika, że coraz 
częściej zdarzają się przypadki prowadzenia powyższych placówek bez wymaganego 
zezwolenia wojewody. Jedyną możliwością działania wojewody w takiej sytuacji jest 
nałożenie, zgodnie z brzmieniem art., 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. 
U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), kary pieniężnej w wysokości 10000 zł. Obecny stan 
prawny bowiem zezwala na prowadzenie, po uzyskaniu wpisu do ewidencji 
gospodarczej, bez zezwolenia wojewody domu pomocy społecznej przez osoby i 
podmioty, które nie spełniają niezbędnych przesłanek . 

W przywołanych wyżej wystąpieniach Rzecznik sygnalizował wagę 
przedstawionego problemu zwracając się jednocześnie z prośbą rozważenia 
możliwości znowelizowania nie tylko ustawy o pomocy społecznej, ale i ustawy z 
dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie do 
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katalogu ustaw, których przepisy reglamentują podejmowanie i wykonywanie 
działalności gospodarczej w drodze zezwolenia, licencji lub zgody przepisów ustawy 
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( art. 75 tej ustawy). W odpowiedzi na 
te wystąpienia uzyskano zapewnienie, że odnosząc się zarazem do sugestii 
Rzecznika, rozważana jest możliwość opracowania przepisów dotyczących procedury 
związanej z likwidowaniem powyższych placówek. Rzecznik został również 
poinformowany, że Departament Pomocy i Integracji Społecznej prowadzi analizę 
konkretnych propozycji nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i opracowuje 
przepisy poszerzające katalog uprawnień wojewody w zakresie reglamentacji 
powyższej działalności. 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001r. Nr 14 poz. 147) zwracam się do 
Pani Minister z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się 
prace dotyczące nowelizacji przepisów w podniesionej sprawie. 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Z poważaniem 


