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Ustawa o centrach usług społecznych z podpisem
Prezydenta
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie Grażyna Jolanta Bień uczestniczyła w
uroczystości podpisania ustawy o centrach usług społecznych, która odbyła się 23 sierpnia 2019 r. w
Pałacu Prezydenckim.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej
Rady Rozwoju. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na
stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym.
Dzięki temu usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne zyskają możliwość
trafniejszego i bardziej kompleksowego odpowiadania na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko
tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej. Utworzenie centrum będzie
możliwością, a nie obowiązkiem gminy.
Przewidziane w ustawie rozwiązania dotyczące tworzenia centrum usług społecznych dostosowane są do potrzeb
różnych gmin (małych, średnich i dużych). Centra usług społecznych będą mogły być tworzone przez samorządy
gminne:
1) przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – wówczas centrum przejmie
obecne zadania ośrodka pomocy społecznej;
2) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami, dla dwóch lub większej liczby gmin – centrum takie
będzie funkcjonowało obok istniejących w gminach (stronach porozumienia) gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Ustawa szczegółowo reguluje strukturę organizacyjną centrum usług społecznych, co ma zapewnić właściwą
realizację przekazywanych przez gminę do centrum różnych usług społecznych. Do zadań centrum należeć będzie
m.in.:
1) zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji centrum,
w tym określonych w programie usług społecznych;
2) prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
3) opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
4) realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług
społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie realizacji
indywidualnych planów usług społecznych;
5)
podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej z wykorzystaniem
potencjału tej wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących
uzupełnienie usług społecznych;
7) opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w przypadku
braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie;
8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie współpracy
m.in. z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.
Ustawa przewiduje możliwość realizacji przez centrum zarówno usług społecznych uregulowanych szczegółowo w
obowiązujących aktach prawnych, jak i usług społecznych, które zostaną określone w przyjmowanych uchwałami rad
gmin programach usług społecznych.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski, Szef
Gabinetu Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Doradcy Prezydenta RP,
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w tym prof. Marek Rymsza, który koordynował prace nad projektem w KPRP. Obecni byli też: Jerzy Kwieciński, Minister
Inwestycji i Rozwoju oraz Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ponadto, wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele służb społecznych, członkowie
Narodowej Rady Rozwoju i eksperci zaangażowani w prace nad projektem na każdym ich etapie.
Więcej informacji można znaleźć na podanych poniżej stronach internetowych:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1505,prezydent-ustawa-cus.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-centrach-uslug-spolecznych-z-podpisem-prezydenta
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