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Poz. 1597 i 1598
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. (poz. 1597)

WZÓR
ÂWIADECTWO ZDATNOÂCI W ZAKRESIE HA¸ASU

1598
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 22 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych
Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rodzaje specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych,
zwanych dalej „specjalistycznymi us∏ugami”;
2) kwalifikacje osób Êwiadczàcych specjalistyczne
us∏ugi;

———————
1)

Minister Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.
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lezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zaj´cia, w szczególnoÊci uczestnictwo w zaj´ciach warsztatów terapii zaj´ciowej, zak∏adach aktywnoÊci zawodowej, Êrodowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji spo∏ecznej, klubach pracy,

3) warunki i tryb ustalania oraz pobierania op∏at za
specjalistyczne us∏ugi Êwiadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi;
4) warunki cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia
z op∏at, o których mowa w pkt 3.

— w kompletowaniu dokumentów potrzebnych
do zatrudnienia,

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje specjalistycznych us∏ug dostosowanych do szczególnych potrzeb
osób wymagajàcych pomocy w formie specjalistycznych us∏ug, wynikajàcych z rodzaju ich schorzenia lub
niepe∏nosprawnoÊci, Êwiadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:

— w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcà, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcà,
— w rozwiàzywaniu problemów psychicznych
wynikajàcych z pracy lub jej braku,

1) uczenie i rozwijanie umiej´tnoÊci niezb´dnych do
samodzielnego ˝ycia, w tym zw∏aszcza:
a) kszta∏towanie umiej´tnoÊci zaspokajania podstawowych potrzeb ˝yciowych i umiej´tnoÊci
spo∏ecznego funkcjonowania, motywowanie do
aktywnoÊci, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie
treningów umiej´tnoÊci samoobs∏ugi i umiej´tnoÊci spo∏ecznych oraz wspieranie, tak˝e w formie asystowania w codziennych czynnoÊciach
˝yciowych, w szczególnoÊci takich jak:
— samoobs∏uga, zw∏aszcza wykonywanie czynnoÊci gospodarczych i porzàdkowych, w tym
umiej´tnoÊç utrzymania i prowadzenia domu,

e) pomoc w gospodarowaniu pieni´dzmi, w tym:
— nauka planowania bud˝etu, asystowanie
przy ponoszeniu wydatków,
— pomoc w uzyskaniu ulg w op∏atach,
— zwi´kszanie umiej´tnoÊci gospodarowania
w∏asnym bud˝etem oraz usamodzielnianie
finansowe;
2) piel´gnacja — jako wspieranie procesu leczenia,
w tym:
a) pomoc w dost´pie do Êwiadczeƒ zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badaƒ diagnostycznych,

— dba∏oÊç o higien´ i wyglàd,
— utrzymywanie kontaktów z domownikami,
rówieÊnikami, w miejscu nauki i pracy oraz
ze spo∏ecznoÊcià lokalnà,

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków
w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania,

— wspólne organizowanie i sp´dzanie czasu
wolnego,
— korzystanie z us∏ug ró˝nych instytucji,

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach
zmiana opatrunków, pomoc w u˝yciu Êrodków
pomocniczych i materia∏ów medycznych,
przedmiotów ortopedycznych, a tak˝e w utrzymaniu higieny,

b) interwencje i pomoc w ˝yciu w rodzinie, w tym:
— pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych — poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

f) pomoc w dotarciu do placówek s∏u˝by zdrowia,

— u∏atwienie dost´pu do edukacji i kultury,
— doradztwo, koordynacja dzia∏aƒ innych s∏u˝b
na rzecz rodziny, której cz∏onkiem jest osoba
uzyskujàca pomoc w formie specjalistycznych us∏ug,

Poz. 1598

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

— kszta∏towanie pozytywnych relacji osoby
wspieranej z osobami bliskimi,

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych
funkcji organizmu w zakresie nieobj´tym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.3)):

— wspó∏praca z rodzinà — kszta∏towanie odpowiednich postaw wobec osoby chorujàcej,
niepe∏nosprawnej,

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty
z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

c) pomoc w
w tym:

za∏atwianiu

spraw

b) wspó∏praca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzajàcego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystajàcej ze specjalistycznych us∏ug;

urz´dowych,

— w uzyskaniu Êwiadczeƒ socjalnych, emerytalno-rentowych,
— w wype∏nieniu dokumentów urz´dowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
w tym zw∏aszcza:
— w szukaniu informacji o pracy, pomoc w zna-

———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz.
1411 i Nr 179, poz. 1485.
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Poz. 1598

4) oÊrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu op∏at,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji,
napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kszta∏towanie w∏aÊciwych relacji osoby uzyskujàcej pomoc z sàsiadami i gospodarzem domu;
5) zapewnienie dzieciom i m∏odzie˝y z zaburzeniami
psychicznymi dost´pu do zaj´ç rehabilitacyjnych
i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjàtkowych
przypadkach, je˝eli nie majà mo˝liwoÊci uzyskania
dost´pu do zaj´ç, o których mowa w art. 7 ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z póên. zm.4)).
§ 3. 1. Specjalistyczne us∏ugi sà Êwiadczone przez
osoby posiadajàce kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zaj´ciowego, piel´gniarki,
asystenta osoby niepe∏nosprawnej, opiekunki Êrodowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2. Osoby Êwiadczàce specjalistyczne us∏ugi dla
osób z zaburzeniami psychicznymi muszà posiadaç co
najmniej pó∏roczny sta˝ pracy w jednej z nast´pujàcych jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy spo∏ecznej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oÊwiatowej, do której ucz´szczajà dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
upoÊledzeniem umys∏owym;

5) zak∏adzie rehabilitacji.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne
us∏ugi mogà byç Êwiadczone przez osoby, które zdobywajà lub podnoszà wymagane kwalifikacje zawodowe okreÊlone w ust. 1, posiadajà co najmniej roczny
sta˝ pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2,
i majà zapewnionà mo˝liwoÊç konsultacji z osobami
Êwiadczàcymi specjalistyczne us∏ugi, posiadajàcymi
wymagane kwalifikacje.
4. Osoby Êwiadczàce specjalistyczne us∏ugi dla
osób z zaburzeniami psychicznymi muszà posiadaç
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiej´tnoÊci spo∏ecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych us∏ug.
§ 4. 1. Odp∏atnoÊç za specjalistyczne us∏ugi dla
osób z zaburzeniami psychicznymi ustala oÊrodek pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby wymagajàcej pomocy w tej formie,
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna,
w zale˝noÊci od posiadanego dochodu na osob´ w rodzinie.
2. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokoÊç odp∏atnoÊci, odpowiada aktualnie
obowiàzujàcemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarujàcej, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej.
3. Przedzia∏y dochodu uzyskiwanego przez osob´
samotnie gospodarujàcà lub przypadajàcego na osob´ w rodzinie okreÊlajà nast´pujàce wskaêniki odp∏atnoÊci:

Dochód osoby samotnie gospodaWskaêniki odp∏atnoÊci w procentach ustalone od ceny specjalistycznej
rujàcej lub przypadajàcy na osob´
us∏ugi za 1 godzin´ dla:
w rodzinie:
osoby samotnie gospodarujàcej
do 461 z∏ = 100 %
powy˝ej 100 % do 132,5 %
powy˝ej 132,5 % do 165 %
powy˝ej 165 % do 187,5 %
powy˝ej 187,5 % do 220 %
powy˝ej 220 % do 237,5 %
powy˝ej 237,5 % do 255 %
powy˝ej 255 % do 265 %
powy˝ej 265 % do 275 %
powy˝ej 275 % do 282,5 %
powy˝ej 282,5 % do 290 %
powy˝ej 290 % do 310 %
powy˝ej 310 % do 330 %
powy˝ej 330 %

nieodp∏atnie
1,5 %
3 %
5 %
7 %
11 %
15 %
22,5 %
30 %
45 %
60 %
75 %
90 %
100 %

osoby w rodzinie
nieodp∏atnie
3,5 %
7 %
11 %
15 %
20 %
25 %
32,5 %
40 %
55 %
70 %
85 %
100 %
100 %

———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
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4. Cen´ 1 godziny specjalistycznych us∏ug dla
osób z zaburzeniami psychicznymi ustala oÊrodek pomocy spo∏ecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania lub wynika ona z umowy zawartej
przez oÊrodek pomocy spo∏ecznej z podmiotem przyjmujàcym zlecenie realizacji zadania.
5. Op∏ata za specjalistyczne us∏ugi stanowi iloczyn
ceny, o której mowa w ust. 4, wskaênika odp∏atnoÊci
okreÊlonego w procentach, o którym mowa w ust. 3,
oraz liczby godzin Êwiadczonych us∏ug w ciàgu miesiàca.
6. OÊrodek pomocy spo∏ecznej wydaje decyzj´
o liczbie godzin przyznanych miesi´cznie specjalistycznych us∏ug oraz o wysokoÊci odp∏atnoÊci.
7. Je˝eli wyliczona kwota odp∏atnoÊci za specjalistyczne us∏ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
jest ni˝sza od kwoty okreÊlonej w art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, odp∏atnoÊci nie pobiera si´.
8. Odp∏atnoÊç za specjalistyczne us∏ugi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi Êwiadczone w oÊrodkach wsparcia regulujà odr´bne przepisy.
§ 5. Op∏ata za specjalistyczne us∏ugi jest wnoszona
przez osob´ uzyskujàcà pomoc w formie specjalistycznej us∏ugi lub jej opiekuna, bezpoÊrednio lub przelewem do kasy urz´du gminy, w terminie do 15. dnia

Poz. 1598 i 1599

ka˝dego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym wykonano us∏ug´.
§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
osoba zainteresowana mo˝e byç, na jej wniosek lub
na wniosek pracownika socjalnego, cz´Êciowo lub ca∏kowicie zwolniona z ponoszenia odp∏atnoÊci na czas
okreÊlony, zw∏aszcza ze wzgl´du na:
1) koniecznoÊç korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych us∏ug;
2) koniecznoÊç ponoszenia op∏at za pobyt cz∏onka rodziny w domu pomocy spo∏ecznej lub oÊrodku
wsparcia i za pobyt cz∏onka rodziny w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuƒczo-leczniczej lub piel´gnacyjno-opiekuƒczej;
3) koniecznoÊç korzystania przez wi´cej ni˝ jednà
osob´ w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych us∏ug lub us∏ug opiekuƒczych, w tym co najmniej jednà przewlekle chorà;
4) zdarzenie losowe.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu og∏oszenia.5)
Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski

———————
5)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych us∏ug opiekuƒczych oraz kwalifikacji osób Êwiadczàcych takie us∏ugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania op∏at za te us∏ugi, jak równie˝ warunków cz´Êciowego lub ca∏kowitego zwolnienia od op∏at (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12), zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493).

1599
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie okreÊlenia wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych
Na podstawie art. 3i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia
29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 264, z póên. zm.2) ) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————

§ 1. Ustala si´ wzór imiennego upowa˝nienia do
wykonywania czynnoÊci kontrolnych, o których mowa
w art. 3i ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134,
poz. 1433).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150,
poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

