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Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są 
w stanie samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów 
i możliwości, mogą zwrócić się o pomoc do władz publicznych. Pomoc 
udzielana przez państwo ma jednak charakter subsydiarny – jest udzie-
lana wówczas, gdy osoba lub rodzina rzeczywiście nie ma możliwości sa-
modzielnego przezwyciężenia trudności życiowych, przestaje być samo-
wystarczalna. Celem pomocy nie jest bowiem dostarczenie stałego źródła 
utrzymania, ale przede wszystkim wsparcie wysiłków zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, usamodzielnienia się oraz 
zintegrowania ze środowiskiem. Wsparcie państwa ma służyć potrze-
bującym w najcięższych sytuacjach życiowych, kiedy nie są w stanie we 
własnym zakresie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb egzystencjal-
nych. Rodzaj, forma i rozmiar pomocy uzależniony jest od konkretnej, in-
dywidualnej sytuacji danej osoby (rodziny). 

upraWnieni DO pOmOCy

Przepisy nie wymieniają konkretnych sytuacji, w których pomoc społecz-
na jest udzielana; wskazują jedynie powody powstania sytuacji kryzyso-
wej oraz okoliczności generujące trudności życiowe, które uzasadniają 
udzielenie takiej pomocy. Należy do nich: ubóstwo, sieroctwo, bezdom-
ność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc w rodzinie, macierzyństwo, wielodzietność, bycie ofiarą ofiarą 
handlu ludźmi, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych lub wielodzietnych), trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm 
lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywioło-
wa lub ekologiczna.
Ponieważ niemożliwe jest wskazanie wszystkich okoliczności uzasadnia-
jących konieczność udzielenia pomocy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
osoba, która znajdzie się w kryzysowej sytuacji z innych przyczyn, zwróci-
ła się od odpowiedniego organu z prośbą o wsparcie.

W pierwszej kolejności pomoc społeczna kierowana jest do obywateli pol-
skich mieszkających i przebywających na terenie naszego kraju. Upraw-
nionymi są więc niekoniecznie ci obywatele, którzy są w Polsce zameldo-
wani, ale ci, którzy mają tu miejsce zamieszkania (faktycznie przebywają). 
O świadczenia z pomocy społecznej może zatem ubiegać się obywatel pol-
ski zameldowany poza granicami kraju, który jednak stale mieszka i prze-
bywa w Polsce. Z odmową spotka się natomiast osoba posiadająca obywa-

uprawnieni



www.prawo.kolping.pl

– 4 –

Bliżej 
Obywatela
1(9)/2013

telstwo polskie, która co prawda jest zameldowana w Polsce, jednak na co 
dzień mieszka i przebywa poza jej granicami. Brak możliwości udokumen-
towania miejsca zamieszkania może komplikować wszczęcie postępowa-
nia o przyznanie świadczenia oraz opóźniać otrzymanie pomocy.
O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się również cudzoziemcy 
mieszkający i przebywający na terenie Polski, jeżeli legitymują się określo-
nym zezwoleniem na pobyt lub korzystają ze szczególnej ochrony prawnej. 
Cudzoziemcy będący ofiarami handlu ludźmi, którzy przebywają na terenie 
Polski i podjęli współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępo-
wania w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz zerwali kontakty z osobami 
podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem 
ludźmi, również mogą być beneficjentami świadczeń z pomocy społecz-
nej. W przeciwieństwie do cudzoziemców legitymujących się określonym 
zezwoleniem na pobyt lub korzystających ze szczególnej ochrony prawnej 
mogą oni korzystać tylko z niektórych form pomocy, tzn. interwencji kry-
zysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i zasiłku celowego.
Odrębną kategorią uprawnionych są obywatele państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich EFTA albo Konfederacji Szwajcar-
skiej, jak również przebywający w Polsce członkowie ich rodzin (małżonek, 
dzieci i wnuki, rodzice, teściowie), którzy otrzymali zgodę na pobyt. 

Celem pomocy społecznej nie jest trwałe wyręczanie świadczeniobiorców 
w zaspokajaniu ich potrzeb bytowych, ale ich wspieranie i aktywizacja, 
tzn. mobilizowanie do przezwyciężania życiowego impasu, podejmo-
wania działań zmierzających do rozwiązania trudnej sytuacji życiowej, 
wyjścia z systemu pomocy społecznej oraz rozpoczęcia samodzielnego 
i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie. Dlatego też osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania na 
tym polu z pracownikami opieki społecznej. Przez współdziałanie należy 
rozumieć gotowość do podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym 
oraz korzystanie z jego uzasadnionych i rozsądnych propozycji, które 
mają pomóc osobie przezwyciężyć problemy, w jakich się znalazła. 
Ocena współdziałania obejmuje m.in. zachowanie osoby ubiegającej się 
o pomoc wobec czynności organu podejmowanych w celu ustalenia jej 
rzeczywistej sytuacji życiowej, ponieważ pomoc społeczna nie może spro-
wadzać się do prostego rozdawania świadczeń. Uniemożliwianie przepro-
wadzenia wymaganego prawem wywiadu środowiskowego uznaje się za 
brak współdziałania z pracownikiem socjalnym. Ubiegający się o pomoc 
nie może w żadnym razie odmówić podjęcia pracy z powodu zbyt niskie-
go oferowanego wynagrodzenia lub pracy niedpowiadającej jego wyso-
kim kwalifikacjom. Z brakiem współdziałania będziemy mieli również 
do czynienia w przypadku osób, które dezaktywizują się zawodowo na 
własne żądanie. Pomoc społeczna nie może bowiem stanowić stałego źró-

konieczna 
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dła utrzymania, zwłaszcza gdy dotyczy osób, które mają wszelkie warunki 
(wiek, stan zdrowia, kwalifikacje), aby podjąć pracę. 

Z osobami (rodzinami) korzystającymi ze świadczeń z opieki społecznej 
powinna być prowadzona praca socjalna. Może się ona opierać na kontr-
akcie socjalnym – umowie zawieranej pomiędzy osobą potrzebującą po-
mocy a pracownikiem socjalnym określającej uprawnienia i zobowiązania 
stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 
do przezwyciężenia problemów takiej osoby (rodziny).
Kontrakt socjalny może być również zawierany z bezrobotnymi znajdu-
jącymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tzn. z bezrobotnymi 
do 25. i powyżej 50. roku życia, bezrobotnymi długotrwale, kobietami, 
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnymi bez 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia 
średniego, bezrobotnymi samotnie wychowującymi co najmniej jedno 
niepełnoletnie dziecko, bezrobotnymi, którzy po odbyciu kary pozbawie-
nia wolności nie podjęli zatrudnienia, oraz bezrobotnymi niepełnospraw-
nymi) na podstawie porozumienia między ośrodkiem pomocy społecznej 
a powiatowym urzędem pracy. W takim wypadku za bezrobotnego, który 
podpisał kontrakt socjalny, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne naliczaną od maksymalnej kwoty zasiłku stałe-
go. Składka jest opłacana do dnia zakończenia lub do dnia zaprzestania 
realizacji kontraktu.

Brak należytego współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjal-
nym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 
odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego posta-
nowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia 
lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu 
pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac 
społecznie użytecznych, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia lecze-
nia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uza-
leżnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, 
uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.

Prawo do większości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest ogra-
niczone kryterium dochodowym.  Ograniczenie to nie dotyczy wyłącznie:
• zasiłku celowego przyznanego w związku z poniesieniem strat w wyni-

ku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej czy ekologicznej,
• specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego, celowego i po-

mocy rzeczowej – przyznanych w szczególnych okolicznościach, 

kontrakt  
socjalny

brak 
współpracy

kryterium 
dochodowe
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• wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 
• pomocy dla cudzoziemca udzielanej w celu wspierania procesu jego in-

tegracji.

O pozostałe świadczenia pieniężne mogą ubiegać się wyłącznie:
• osoby samotnie gospodarujące, których miesięczny dochód nie prze-

kracza kwoty 542 zł,
• osoby w rodzinie, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 

kwoty 456 zł,
• rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza sumy kwot kryte-

rium dochodowego na osobę w rodzinie – próg nie został określony 
kwotowo i jest zależny od liczby członków rodziny; przykładowo dla 
pięcioosobowej rodziny próg będzie wynosił 2280 zł (5 x 456 zł), a dla 
siedmioosobowej – 3192 zł (7 x 456 zł).

Sam fakt osiągania niskich dochodów nie przesądza jeszcze o tym, że 
świadczenie pieniężne zostanie przyznane. Niskie dochody muszą być bo-
wiem powiązane ze wskazanymi powyżej okolicznościami uzasadniający-
mi udzielenie pomocy. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której beneficjen-
tem pomocy stałaby się osoba mająca co prawda niewielkie dochody, ale 
jednocześnie dysponująca sporym majątkiem czy też oszczędnościami, 
które pozwalają jej się utrzymać.
W przypadku zasiłku okresowego i celowego rada gminy może zdecy-
dować, że kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o taką 
pomoc będzie wyższe od przewidywanego przez przepisy. Tym samym 
o tego rodzaju pomoc będą mogli ubiegać się również mieszkańcy danej 
gminy, którzy osiągają dochody wyższe niż wskazane powyżej.
Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata; nowe kwoty zaczyna-
ją obowiązywać od 1 października roku, w którym przeprowadzana jest 
weryfikacja.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obo-
wiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, 
o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która 
wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odby-
wającym karę pozbawienia wolności. Ograniczenie to nie dotyczy osób, 
które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego. Z kolei osobom tymczasowo aresztowanym prawo do świad-
czeń z pomocy społecznej zawiesza się. Za okres tymczasowego areszto-
wania świadczenia nie są udzielane.

zmiana sytuacji

pozbawieni 
wolności, 

aresztowani
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ŚWiaDCzenia z pOmOCy SpOłeCznej

Świadczenia z pomocy społecznej mogą przybierać zarówno formę pomo-
cy pieniężnej, jak i niepieniężnej. 

Do świadczeń pieniężnych przyznawanych przez opiekę społeczną należy:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 

z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przy-
znane przez sąd.

Świadczeniami niepieniężnymi, jakie można uzyskać z opieki społecznej, są:
• praca socjalna – świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania potrze-

bujących bez względu na osiągane dochody,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu – w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyz-

naniem zmarłego,
• poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne, rodzinne, 

świadczone potrzebującym bez względu na osiągane dochody,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz 

w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrod-

kach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym 

w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zago-
spodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

świadczenia 
pieniężne

świadczenia 
niepieniężne
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O zasiłek stały może ubiegać się osoba pełnoletnia samodzielnie gospoda-
rująca lub pozostająca w rodzinie, jeżeli jest niezdolna do pracy z powodu 
wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, a jej dochód jest niższy odpo-
wiednio od kwoty 542 zł lub od kwoty 456 zł (w tym ostatnim przypadku 
taki sam niski dochód muszą mieć pozostałe osoby w rodzinie). Zasiłek 
ten przysługuje zatem osobie pełnoletniej, która z powodu wieku, nie-
pełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji nie jest 
w stanie zapracować na swoje utrzymanie oraz nie posiada dochodów 
pozwalających na godną egzystencję. Należy przy tym zaznaczyć, że za-
chowanie choćby ograniczonej zdolności do wykonywania pracy umysło-
wej lub fizycznej w normalnych warunkach wyklucza możliwość uznania 
danej osoby za całkowicie niezdolną do pracy, a tym samym uniemożliwia 
przyznanie zasiłku stałego. Z kolei jeżeli osoba spełnia wszystkie stawiane 
przez przepisy wymogi, wniosek o przyznanie zasiłku musi zostać pozy-
tywnie rozpatrzony (organ nie może odmówić wypłaty zasiłku, jeżeli oso-
ba spełnia ustawowe przesłanki do jego przyznania). 
Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego w składzie rodziny nie uwzględ-
nia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzin-
nego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się dochodów oraz 
świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków na pokrycie 
zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego.
Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30 zł miesięcznie, zaś maksymal-
na wysokość nie może przekroczyć: 
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kry-

terium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 
osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcz-
nie (świadczenie w tej wysokości dostaną wyłącznie osoby samotne, 
których dochód jest bliski zeru); jeżeli np. miesięczny dochód osoby 
wynosi 400 zł, wysokość zasiłku stałego wyniesie maksymalnie 142 zł 
miesięcznie (542 zł – 400 zł = 142 zł),

• w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodo-
wym na osobę w rodzinie (czyli kwotą 456 zł) a dochodem na osobę 
w rodzinie; jeżeli zatem dochód na osobę w rodzinie wynosi 300 zł, wy-
sokość zasiłku stałego wyniesie maksymalnie 156 zł (456 zł – 300 zł = 
156 zł). 

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli osoba pobiera rentę socjalną, świadcze-
nie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek z tytułu samot-
nego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Zasiłku stałego nie 
można również łączyć z pobieraniem emerytury lub renty; jeżeli tak się 
jednak stanie, tzn. osobie przyznana zostanie emerytura lub renta za okres, 

zasiłek stały
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za który wypłacono zasiłek stały, organ rentowy, który przyznał stosowne 
świadczenie, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowia-
dającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków. 

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na długo-
trwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego (nie jest wykluczone przyznanie zasiłku w związku z wystą-
pieniem innych szczególnych okoliczności, bowiem każda trudna sytu-
acja, połączona z brakiem możliwości jej samodzielnego przezwyciężenia, 
uprawnia do otrzymania tego świadczenia). O świadczenie może się ubie-
gać osoba samotnie gospodarująca, której dochód jest niższy niż 542 zł, 
oraz rodzina, której dochód jest niższy od sumy kwot kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie (czyli np. w pięcioosobowej rodzinie dochód 
musi być niższy niż 2280 zł, a w siedmioosobowej – niższy niż 3192 zł).
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa nić 20 zł; jego maksymalna 
wysokość to:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kwotą 

542 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyż-
sza niż 418 zł miesięcznie; jeżeli zatem dochód osoby wynosi 350 zł 
miesięcznie, kwota zasiłku okresowego wynosiła będzie maksymalnie 
192 zł (542 zł – 350 zł); w omawianym przykładzie kwota zasiłku nie 
będzie mogła być niższa niż 96 zł (minimalna kwota zasiłku nie może 
być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby sa-
motnie gospodarującej a dochodem tej osoby),

• w przypadku rodziny – różnica między sumą kwot kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie a dochodem tej rodziny; jeżeli zatem w czte-
roosobowej rodzinie dochód na osobę będzie wynosił 350 zł, kwota 
zasiłku okresowego wyniesie maksymalnie 424 zł (1824 zł – 1400 zł); 
w omawianym przykładzie kwota zasiłku nie będzie mogła być niższa 
niż 212 zł (minimalna kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% róż-
nicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny).

Rada gminy może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.
Zasiłek okresowy może być również przyznany w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
wskazane powyżej kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu części 
lub całości kwoty pobranego zasiłku.
Osoba pobierająca zasiłek okresowy, która jest objęta kontraktem so-
cjalnym, w przypadku podjęcia pracy nie traci od razu prawa do tego 
zasiłku; otrzymuje go niezależnie od dochodu i – co do zasady – do dnia 
wynikającego z decyzji przyznającej omawiane świadczenie, nie dłu-
żej jednak niż do 2 miesięcy od chwili, w której została zatrudniona.  

zasiłek 
okresowy
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Chodzi o zagwarantowanie beneficjentom pomocy środków do życia do 
czasu otrzymania pierwszej pensji. Z uprawnienia do pobierania zasiłku 
okresowego niezależnie od uzyskiwanych dochodów wskazane powyżej 
osoby mogą jednak korzystać nie częściej niż raz na 2 lata.
Omawiany zasiłek przyznawany jest na czas określony. O jego długości, 
podobnie jak o wysokości zasiłku, decyduje organ rozpatrujący wniosek, 
na podstawie okoliczności sprawy.
Nie ma możliwości jednoczesnego pobierania zasiłku okresowego oraz 
emerytury lub renty. Jeżeli zasiłek i świadczenie ubezpieczeniowe będą 
dotyczyły tego samego okresu, organ wypłacający rentę lub emeryturę 
ma obowiązek pomniejszyć świadczenie o kwotę wypłaconego zasiłku. 
W przypadku zasiłku okresowego przyznanego rodzinie świadczenie po-
mniejsza się o część kwoty przypadającą na tę osobę, której przyznano 
emeryturę lub rentę.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku okresowego w składzie rodziny nie uwzględ-
nia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinne-
go domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz 
świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych 
na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrze-
by bytowej, w tym w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przed-
miotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom niema-
jącym dochodu oraz możliwości uzyskania bezpłatnego leczenia może być 
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków zwią-
zanych ze świadczeniami zdrowotnymi. Ponadto osoby objęte kontraktem 
socjalnym mogą uzyskać zasiłek celowy na realizację postanowień tego 
kontraktu. Przepisy przewidują także możliwość wypłaty zasiłku celowe-
go osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia loso-
wego albo w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Omawiany zasiłek przyznawany jest zawsze na określony cel, przy czym 
jego zadaniem nie jest pokrycie w pełnej wysokości całomiesięcznych 
kosztów utrzymania osoby objętej pomocą, a jedynie pomoc doraźna. Po-
nieważ świadczenie to należy do fakultatywnych form pomocy społecznej, 
może, ale nie musi zostać przyznane, nawet w przypadku spełnienia przez 
wnoszącego o taki zasiłek przesłanek do jego przyznania.
Zasiłek celowy może być przyznany np. na drobne remonty i naprawy, któ-
re zabezpieczają byt, ale nie podnoszą jakości życia, na pokrycie wydatków 
związanych ze zużyciem w gospodarstwie domowym gazu, który służy 
ogrzewaniu lokalu lub przygotowaniu posiłków, na pokrycie opłat czynszo-

zasiłek celowy
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wych (jeżeli będzie to stanowiło wsparcie osoby w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka), na zakup pralki, na pokrycie kosz-
tów leczenia w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej (jeżeli leczenie 
takie stanowi niezbędną potrzebę życiową osoby ubiegającej się o pomoc). 
Natomiast za niezbędną potrzebę bytową uzasadniającą wypłatę zasiłku 
nie uznaje się np. wydatków związanych wyłącznie z podniesieniem kom-
fortu, standardów życiowych, koniecznością spłaty zaciągniętego kredytu, 
spłatą pożyczki, finansowaniem udziału profesjonalnego pełnomocnika 
w postępowaniu przed sądem czy też poniesionymi przez osobę koszta-
mi postępowania sądowego, potrzebami zaspokojonymi przez osobę przy 
wykorzystaniu własnych możliwości i uprawnień (zasiłek nie może być 
przeznaczony np. na refundację kosztów wyjazdu dziecka na obóz), ko-
niecznością pokrycia zaległości w opłatach za mieszkanie, finansowaniem 
kwoty należnego podatku od nieruchomości, koniecznością zakupu biletu 
miesięcznego czy uiszczenia opłaty paszportowej, koniecznością zapła-
ty za usługi internetowe czy też uregulowania rachunku telefonicznego, 
naprawą dachu (w tym remontu i zabezpieczenia przed przeciekami po-
wstałymi w wyniku opadów deszczu).
Przyznanie zasiłku celowego jest co do zasady uzależnione od spełnienia 
przez osobę ubiegającą się o udzielenie pomocy kryterium dochodowego. 
Pewien wyjątek stanowi zasiłek celowy przyznawany na realizację postano-
wień kontraktu socjalnego – w tym wypadku świadczenie może być wypła-
cone niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym 
osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, podjęła pracę 
zarobkową. Drugim wyjątkiem jest zasiłek przyznany osobom lub rodzinom 
z tytułu strat poniesionych na skutek zdarzenia losowego, klęski żywiołowej 
czy ekologicznej – może on być przyznany niezależnie od dochodu i bez-
zwrotnie. Trzeci wyjątek dotyczy przyznania zasiłku celowego w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekra-
czających wskazane powyżej kryterium dochodowe; świadczenie to przy-
znawane jest pod warunkiem zwrotu części lub całości wypłaconej kwoty.
Wysokość zasiłku celowego nie została wskazana przez przepisy, zależy 
więc od uznania organu rozpatrującego wniosek. Znajomość sytuacji ro-
dzinnej i osobistej świadczeniobiorcy oraz ryzyka wystąpienia zagrożenia 
zmarnotrawienia przyznanej pomocy może doprowadzić do przekazania 
przez organ kwoty zasiłku bezpośrednio na realizację konkretnego celu, 
tzn. z pominięciem osoby uprawnionego.
Zasiłek celowy może zostać przyznany również cudzoziemcom.

Osobom bez dochodu lub z bardzo niskimi dochodami, które muszą udać 
się do innej miejscowości celem załatwienia ważnych spraw rodzinnych 
lub urzędowych, może być przyznany zasiłek celowy w formie biletu  

bilet 
kredytowany
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kredytowanego, czyli sfinansowanego przez gminę bezpłatnego przejaz-
du. Wniosek o przyznanie biletu kredytowanego może być złożony w for-
mie pisemnego podania albo w formie protokołu z ustnego zgłoszenia 
podania o udzielenie pomocy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, której 
dochody przekraczają wskazane powyżej kryterium dochodowe, może 
zostać przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek celowy w wysokości nie-
przekraczającej odpowiednio kwoty 542 zł lub uzależnionej od liczby 
osób w rodzinie wielokrotności kwoty 456 zł.  

W celu zapewnienia finansowej niezależności i samodzielności osobie lub 
rodzinie może zostać przyznana pomoc pieniężna w formie jednorazowe-
go zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia 
i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenia są określane w umowie z gminą. 
Z kolei wysokość oraz szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwro-
tu jednorazowego zasiłku celowego ustalany jest w uchwale rady gminy.
Jeżeli przyczyni się to do szybszego osiągnięcia celów pomocy, pożyczka 
może być umorzona w całości albo w części.
W sytuacji, gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc uchyla się od 
podjęcia odpowiedniej pracy albo przeszkolenia zawodowego, organ 
może na tej podstawie odmówić przyznania albo ograniczyć rozmiary 
omawianej pomocy. Wsparcie w formie jednorazowego zasiłku lub po-
życzki nie przysługuje, jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już pomoc na 
ten cel z innego źródła.

Osoba ustanowiona przez sąd opiekunem małoletniego dziecka może 
wnioskować o ustalenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. O przy-
znaniu wynagrodzenia, a także o jego wysokości orzeka sąd (wynagro-
dzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień 
przyznania wynagrodzenia). Wynagrodzenie może być wypłacane okreso-
wo (miesięcznie) lub jednorazowo (w dniu ustania opieki lub zwolnienia 
od niej). Sąd nie przyzna go, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny 
lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny 
zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Wynagro-
dzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub z majątku 
podopiecznego. Dopiero gdy nie ma możliwości pozyskania wynagrodze-
nia z takiego źródła, wypłaca je ośrodek pomocy społecznej.

Na pomoc, i to zarówno pieniężną, jak i niepieniężną, mogą również li-
czyć pod pewnymi warunkami osoby pełnoletnie opuszczające dom po-
mocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 

specjalny  
zasiłek celowy

jednorazowy 
zasiłek, 

pożyczka

wynagrodzenie 
za opiekę
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dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla 
nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,  
specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii za-
pewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 
Przepisy poza pracą socjalną przewidują następujące formy pomocy:
• pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym 

w mieszkaniu chronionym,
• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
• pomoc rzeczową na zagospodarowanie.

Warunkiem, którego spełnienie jest konieczne do otrzymania wskazanej 
powyżej pomocy, jest – obok osiągnięcia pełnoletności – zobowiązanie się 
osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamo-
dzielniania.
Ponadto wskazane formy pomocy przysługują, jeżeli skierowanie na pobyt 
całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wy-
chowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego 
ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na pod-
stawie orzeczenia sądu, przy czym w przypadku osób opuszczających dom 
pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjal-
ny ośrodek wychowawczy warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy 
jest to, aby osoby takie były zdolne do samodzielnej egzystencji.
Z kolei w przypadku osób opuszczających dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy jest 
przebywanie przez co najmniej rok – bezpośrednio przed przyjęciem do 
takiego domu – w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycz-
nej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie 
poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjal-
nym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii za-
pewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wycho-
wawczym.
Przepisy nie wskazują (z jednym wyjątkiem, który zostanie wskazany po-
niżej) górnej granicy wieku uprawniającej do korzystania z omawianych 
form pomocy. Sam fakt założenia rodziny nie ma znaczenia prawnego i nie 
dowodzi usamodzielnienia, jeżeli osoba usamodzielniana spełnia szcze-
gółowe warunki przyznawania pomocy. 

Aby uzyskać pomoc pieniężną na usamodzielnienie lub na kontynuowanie 
nauki, osoba musi – poza wymienionymi powyżej warunkami dla usamo-
dzielniających się – spełniać dodatkowe przesłanki. 

pomoc na 
usamodzielnienie, 
dalszą naukę
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Po pierwsze, jej pobyt w domu pomocy społecznej, schronisku dla nielet-
nich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowaw-
czym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku so-
cjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrod-
ku wychowawczym musi trwać co najmniej rok.
Po drugie, w przypadku pomocy na kontynowanie nauki wsparcie finan-
sowe uzależnione jest dodatkowo od dwóch przesłanek: wieku (świadcze-
nie można uzyskać maksymalnie do 25. roku życia) i kontynowania nauki 
(pomoc jest przyznawana na czas nauki, co utożsamiane jest z uczęszcza-
niem do szkoły, zarówno publicznej, jak i niepublicznej, od ponadpodsta-
wowej aż do wyższej, czyli z posiadaniem statusu ucznia lub studenta; 
świadczenie wypłacane jest również w czasie ferii i wakacji). 
Po trzecie, ubiegający się o pomoc musi spełniać kryterium dochodowe. 
Dochód miesięczny osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 
kwoty 1084 zł (542 zł x 200%), zaś w przypadku osoby pozostającej w ro-
dzinie – kwoty 912 zł (456 zł x 200%). 
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub na kontynuowanie 
nauki ustalana jest od kwoty 1647 zł. 
Osobie pobierającej naukę w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej 
lub w szkole wyższej może zostać przyznana pomoc pieniężna na konty-
nowanie nauki w wysokości odpowiednio 325 zł miesięcznie (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 274 zł miesięcznie (dla osoby pozostającej 
w rodzinie). Pomoc przyznawana jest co do zasady na czas nauki, do czasu 
jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia.
W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc 
pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki, jednak 
w uzasadnionych przypadkach pomoc pieniężna na usamodzielnienie 
może zostać wypłacona także w trakcie trwania nauki.
Pomocy pieniężnej na kontynowanie nauki zaprzestaje się udzielać, jeżeli 
jej beneficjent kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej, szkole po-
nadpodstawowej lub szkole wyższej, która zapewnia nieodpłatną naukę 
i nieodpłatne pełne utrzymanie, albo bez uzasadnionych powodów zmie-
nił taką szkołę lub szkołę wyższą trzykrotnie, na tym samym poziomie 
kształcenia. Z kolei pomoc pieniężna na usamodzielnienie lub na konty-
nowanie nauki zostaje zawieszona, jeżeli przeciwko osobie objętej wspar-
ciem wszczęto postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego, oraz może zostać zawieszona, jeżeli:
• wystąpiły szczególne okoliczności związane z tokiem nauki, stanem 

zdrowia lub zdarzeniem losowym dotyczącym osoby usamodzielnianej,
• nastąpiła przerwa w kontynuowaniu nauki przez osobę usamodzielnia-

ną w okresie między ukończeniem przez nią szkoły niższego stopnia 
a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia,

• stwierdzi się marnotrawienie przyznanej pomocy,
• osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.
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Kolejną formą świadczeń niepieniężnych jest opłacanie składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe od kwoty 456 zł za osobę, która – w związku 
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długo-
trwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (tu dopuszczalne jest osobne 
zamieszkiwanie) albo wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem, teściową, te-
ściem lub rodzeństwem – musiała zrezygnować z pracy zarobkowej albo po-
zostaje na bezpłatnym urlopie. Pomoc taka udzielana jest w przypadku, gdy:
• dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza kwoty 

684 zł oraz
• osoba sprawująca opiekę nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom 

emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje renty 
albo emerytury.

Organ odmawia opłacania składek osobom, które w dniu złożenia wnio-
sku o przyznanie świadczenia:
• ukończyły 50 lat i nie posiadają okresu ubezpieczenia (składkowego 

i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
• posiadają przewidziany przepisami okres ubezpieczenia (składkowy 

i nieskładkowy) uprawniający do otrzymania emerytury.

Konieczność sprawowania bezpośredniej osobistej opieki stwierdza le-
karz w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złoże-
niem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka opłacana jest przez okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak 
niż przez okres niezbędny do uzyskania wymaganego przepisami okresu 
ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) uprawniającego do otrzy-
mania emerytury.

W celu ekonomicznego usamodzielnienia osobie albo rodzinie może zo-
stać przyznana pomoc rzeczowa. Polega ona na udostępnieniu maszyn 
i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego 
warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym. 
Przedmioty takie są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.
Jeżeli jednak beneficjent pomocy uchyla się od podjęcia odpowiedniej pra-
cy albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu, organ może odmówić 
mu pomocy albo ją ograniczyć. Ponadto wsparcie nie zostanie udzielone, 
jeżeli osoba lub rodzina otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc rzeczowa może zostać 
również przyznana osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe. Wsparcia udziela się wówczas pod warunkiem 
zwrotu części lub całości wydatków poczynionych na taką pomoc rzeczo-
wą.

opłacanie 
składek  
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Osobom i rodzinom, które stanęły w obliczu dramatycznych wydarzeń ży-
ciowych, pomoc może zostać udzielona w ramach tzw. interwencji kryzy-
sowej. Obejmuje ona szereg form wsparcia, w tym m.in. natychmiastową 
pomoc psychologiczną. Stworzono im również możliwość skorzystania 
z poradnictwa socjalnego oraz prawnego. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osobie potrzebującej może zostać zapewnione – na okres 
do 3 miesięcy – stosowne schronienie. Matki z małoletnimi dziećmi oraz 
kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji 
kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć pomoc w do-
mach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; jednostki takie za-
pewniają schronienie, izolację od sprawców przemocy, wsparcie w prze-
zwyciężaniu sytuacji kryzysowych, a także umożliwiają odnalezienie 
miejsca w społeczeństwie i powrót do normalnego życia. Do tych domów 
mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne 
osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi. 
W ramach interwencji kryzysowej pomoc udzielana jest każdemu, kto 
tego potrzebuje, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. 

Jeżeli osoba lub rodzina jest pozbawiona schronienia, posiłku lub ubrania, 
może liczyć na stosowną pomoc ze strony organów państwowych. Udzie-
lenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 
noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych 
i innych miejscach do tego przeznaczonych.
W ramach pomocy może zostać dostarczona bielizna, odzież i obuwie, od-
powiednie do indywidualnych właściwości oraz pory roku. 
Jeżeli osoba nie może sobie sama zapewnić posiłku, może zostać jej udzie-
lona doraźna albo okresowa pomoc w postaci jednego gorącego posił-
ku dziennie. W przypadku dzieci i młodzieży omawiana forma wsparcia 
w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Osoby bezdomne mogą dodatkowo skorzystać z indywidualnego progra-
mu wychodzenia z bezdomności. Polega on na wspieraniu osoby bezdom-
nej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzin-
nych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Program 
może obejmować, stosownie do potrzeb, wszelkie środki pomocy, jakimi 
dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.
Ośrodek pomocy społecznej opłaca za osobę bezdomną objętą indywidu-
alnym programem wychodzenia z bezdomności składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne.

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone 
są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przy-
czyn wymagają pomocy innych osób. Omawiana forma wsparcia jest przy-
znawana, jeżeli osoba potrzebująca nie ma nikogo, kto mógłby jej zapew-
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nić stosowną opiekę, a także wówczas, gdy rodzina, jak również wspólnie 
zamieszkujący małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki nie są w sta-
nie udzielić potrzebnej pomocy.
Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych ustala ośrodek 
pomocy społecznej rozpatrujący wniosek, przy czym szczegółowe warun-
ki przyznawania i odpłatności za takie usługi, a także warunki zwolnienia 
z całości lub części opłat oraz tryb ich pobierania ustala – poza jednym 
wyjątkiem – rada gminy.

Osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wy-
magają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych, mogą skorzystać z usług opiekuńczych (w tym również specja-
listycznych) oraz posiłków w ośrodku wsparcia. 
Ośrodki wsparcia są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 
dziennego pobytu. W ich ramach mogą być prowadzone miejsca całodo-
bowego okresowego pobytu. Mogą być zorganizowane w formie ośrodka 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennego domu pomo-
cy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska 
i domu dla bezdomnych oraz klubu samopomocy.
Osoba, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, nie ponosi 
opłat za pobyt w takim ośrodku.

Osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy 
innych osób w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opie-
kuńczych w miejscu zamieszkania może korzystać z usług opiekuńczych 
i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Jest to forma usług opie-
kuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną 
lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 
8 zamieszkujących wspólnie osób wymagających wsparcia w tej formie 
z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą 
osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia sa-
modzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej ca-
łodobową opiekę. Mieszkanie zapewnia warunki samodzielnego funkcjo-
nowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Może być 
prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub 
organizację pożytku publicznego.
Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu 
na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrze-
buje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu (ale nie wymaga 
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki), 
w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającej pie-
czę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, 
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a także cudzoziemcowi, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzu-
pełniającą.
Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, nie pono-
szą opłat za pobyt w takim mieszkaniu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codzien-
nym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług 
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy spo-
łecznej, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edu-
kacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wy-
nikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Osobę potrzebującą – za jej zgodą lub za zgodą jej przedstawiciela usta-
wowego – kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 
zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania (chyba że sytuacja 
wymaga innego rozwiązania, np. odseparowania osoby od dotychczaso-
wego środowiska), pod warunkiem że termin oczekiwania na umieszcze-
nie w danej placówce nie wynosi więcej niż 3 miesiące. W przeciwnym 
razie osoba może wnioskować o skierowanie jej do innego domu pomocy 
społecznej, tego samego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej za-
mieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie 
jest krótszy. Jeżeli z uwagi na brak miejsc nie ma możliwości umieszczenia 
osoby potrzebującej w stosownej placówce, jest ona powiadamiana o wpi-
saniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania.
Jeśli osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel usta-
wowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub 
po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom 
pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego 
sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna –  
prokuratora.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego mie-
sięcznego kosztu utrzymania mieszkańca i zależy od tego, czy osoba została 
umieszczona w placówce o zasięgu gminnym, powiatowym czy regionalnym. 
Do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są 
kolejno: mieszkaniec domu (w przypadku małoletnich – przedstawiciel 
ustawowy), małżonek, dzieci, wnuki, a dalej rodzice lub dziadkowie, zaś 
w ostatniej kolejności gmina, z której osoba skierowana została do pla-
cówki, przy czym gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu ponie-
sionych na ten cel wydatków od osób zobowiązanych do uiszczania opłat.
Na wniosek osoby wnoszącej opłatę można ją z niej zwolnić, w szczegól-
ności jeżeli:
• wnosi opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy spo-

łecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
• występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, 
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bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty material-
ne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

• małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie utrzymują się z jedne-
go świadczenia lub wynagrodzenia,

• osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wy-
chowuje dziecko.

Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest do zakła-
du opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Niektóre świadczenia z pomocy społecznej podlegają zwrotowi. Chodzi 
o wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamo-
dzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem 
zwrotu oraz o świadczenia nienależnie pobrane. Obowiązek zwrotu może 
być zastrzeżony już w chwili przyznania świadczenia lub może zostać wy-
dana kolejna decyzja zawierająca nakaz zwrotu.
Obowiązek zwrotu spoczywa w pierwszej kolejności na osobie i rodzinie 
korzystającej ze świadczeń. W dalszej kolejności do zwrotu zobowiązani 
są spadkobiercy osoby korzystającej, a następnie małżonek, dzieci, wnuki, 
rodzice, dziadkowie. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwroto-
wi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej, 
niezależnie od dochodu rodziny.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji 
między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową 
osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie prze-
zwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby mająt-
kowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finan-
sowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, 
można odmówić przyznania świadczenia.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia 
przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów fi-
nansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania 
albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

GDzie złOżyĆ WniOSek

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zaintere-
sowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Przepisy nie formułu-
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ją wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie pomocy. 
Może być to zatem żądanie zgłoszone w formie pisemnej lub ustnej. W każ-
dym wypadku wniosek powinien zawierać wskazanie osoby, od której po-
chodzi, jej adres, żądanie i podpis. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymogów przewidzianych przez przepisy. 

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym z uwagi 
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypad-
ku niecierpiącym zwłoki pomocy udziela ośrodek miejsca pobytu osoby 
potrzebującej pomocy. Jedynie wobec osoby bezdomnej zastrzega się, że 
powinna otrzymać wsparcie od gminy, na terenie której znajdowało się jej 
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. Jeżeli osoba skieruje pismo 
do organu niewłaściwego w sprawie, podanie jest przekazywane z urzędu 
do organu właściwego.

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy 
pieniężnej na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa do sta-
rosty właściwego do przyznania tej pomocy za pośrednictwem kierownika 
powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby usamodzielnianej przed skierowaniem do placówki.

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które specjalizują się 
w działaniach interwencyjnych, są ośrodki interwencji kryzysowej. Matki 
z małymi dziećmi i kobiety w ciąży w sytuacji zagrożenia przemocą mogą zna-
leźć schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalają-
cą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy wła-
ściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy 
prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego 
dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy spo-
łecznej decyzję wydaje marszałek województwa.
W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z docho-
dów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje organ 
gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie za pobyt – marszałek województwa.
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