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W  odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 5 grudnia 2018 r. znak 

111.7065.64.2016.JA dotyczące problemu nielegalnie działających placówek opiekuńczych, 

uprzejmie wyjaśniam.

Projekt ustawy o  pom ocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr 318. 

Projekt podlegał konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

W dniu 31 lipca 2018 r. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet 

Społeczny Rady Ministrów z zaleceniem dokonania zmian w projektowanej procedurze 

ograniczania m ożliwości swobodnego opuszczania domu pom ocy społecznej oraz placówki 

zapewniającej całodobową opiekę osobom  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom  w podeszłym wieku.

W  dniu 4 października br. projekt został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady 

Ministrów, który wydał zalecenia i polecił skierowanie projektu ponownie do potwierdzenia. 

W  dniu 13 grudnia br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował projekt Radzie 

Ministrów. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów zostanie on skierowany do dalszych 

prac legislacyjnych w Sejmie.

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, 

z tym że przepisy dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  w podeszłym wieku, z uwagi na fakt, że 

odnoszą się między innymi do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oraz



przepis dotyczący obowiązku prowadzenia przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego wykazu nałożonych kar pieniężnych -  wejdą w życie z dniem 

I czerwca 2019 r.
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