
Ustawa o pomocy 
społecznej. 
Komentarz

Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

W
st

ęp

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18373-ustawa-o-pomocy-spolecznej-komentarz-rufus-frackowiak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18373-ustawa-o-pomocy-spolecznej-komentarz-rufus-frackowiak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18373-ustawa-o-pomocy-spolecznej-komentarz-rufus-frackowiak


XLIII

Wstęp

Prezentujemy Państwu komentarz praktyczny do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507), co stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charak-
terze. Napisany został przez praktyków i skierowany jest do praktyków. Pominięte zostały w nim 
rozważania o charakterze naukowym. Główny nacisk położono na problemy, z jakimi na co dzień 
spotykają się pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Oprócz odwołań do bie-
żącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz przykładów, użytkownik (czytelnik) otrzymuje 
także wzory pism i decyzji gotowych do zastosowania w codziennej pracy i to na każdym etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie świadczenia z pomocy społecznej.

Komentarz zachowuje układ ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zaś w toku pracy z komen-
tarzem użytkownik (czytelnik) zostanie zapoznany z wzajemną korelacją innych przepisów, w tym 
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez zastosowanie odpowiednich odnośni-
ków i powiązań. Kluczowe zagadnienia oraz kwestie wymagające szczególnej uwagi wyróżniono 
odpowiednimi ramkami, wyróżnikami oraz infografikami. 

W komentarzu nie brakuje praktycznych uwag dotyczących ochrony danych osobowych. Poruszo-
no m.in. takie zagadnienia jak obowiązek zachowania tajemnicy, środki techniczne i organizacyjne 
czy nowy sposób wykonywania obowiązku informacyjnego.

Szczególnie istotne znaczenie ma to, że pozycja ta uwzględnia zmiany przewidziane w ustawie 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawie 
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych stanowiących nowość w struk-
turze organizacyjnej pomocy społecznej. Pozwala to czytelnikowi na znalezienie odpowiedzi na 
pytania dotyczące zasadności rozwoju centrów usług społecznych na terenie danej gminy. Jed-
nocześnie wskazuje na różnice pomiędzy obecnym stanem prawnym w wyzwaniami, które stoją 
przed ośrodkami pomocy społecznej.

Komentarz stanowi także cenną pozycję dla wszystkich adeptów zawodu oraz osób dopiero 
wdrażających się w zawodzie. Z jednej strony pozwoli na unikanie typowych błędów popełnia-
nych w toku prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, z drugiej zaś 
stanowi uzupełnienie, wyrażonych już w doktrynie poglądów.

Kierując do Państwa niniejszy komentarz, autorzy wyrażają przekonanie, że stanie się on uży-
tecznym narzędziem, nie tylko w odniesieniu do sytuacji w nim opisanych, ale także do sytuacji 
nowych, do których będzie można po pewnej modyfikacji, zastosować opisane w nim mechanizmy 
i reguły.
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