
Jaką pomoc gwarantuje ośrodek pomocy społecznej ? 
 
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  wskazuje iż 
główne cele pomocy społeczne to przede wszystkim: 

 wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - 
w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w 
warunkach odpowiadających godności człowieka,  

 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających 
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 
niepełnosprawnym,  

 zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,  

 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 
społecznej, w tym przemocą w rodzinie, 

Zgodnie z ustawą z zapisami ustawy osoby mogą otrzymać wsparcie w formie świadczeń 
pieniężnych oraz niepieniężnych. Są to m.in. formy wsparcia takie jak: 
a) zasiłek stały, 
b) zasiłek okresowy, 
c) zasiłek  celowy i specjalny zasiłek celowy oraz, 
praca socjalna, bilet kredytowany, opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne czy 
ubezpieczenia społeczne, także  pomoc rzeczowa,  sprawienie pogrzebu,
 poradnictwo specjalistyczne, pomoc w zapewnienia schronienia, posiłku, czy 
niezbędnego  ubrania, a także  usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy.  
 
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 
nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i 
rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.   
  
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka 
pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). 
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio 
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od 
każdej decyzji służy prawo odwołania. 
   
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane 
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2015 r.  dla osoby samotnie gospodarującej 
jest nim dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 
kwota 514 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do 
zasiłków okresowego i celowego. 
 


