
Rodzaje świadczeń  z pomocy społecznej

Zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  społecznej  (Dz.  2018  poz  1508  z  póź.  zm.)

świadczenia z pomocy społecznej można podzielić na pieniężne i niepieniężne. 

Do świadczeń pieniężnych należą:

1. zasiłek stały,

2. zasiłek okresowy,

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z 

nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej

Polskiej  status uchodźcy, ochronę  uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 

pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach 

7. wynagrodzenie należne opiekunowi  z tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd.

Do świadczeń niepieniężnych należą: 

1. praca socjalna,

2. bilet kredytowany,

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4. składki na ubezpieczenie społeczne,

5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

6. sprawienie pogrzebu,

7. poradnictwo specjalistyczne,

8. interwencja kryzysowa,

9. schronienie,

10. posiłek,



11. niezbędne ubranie,

12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz 

rodzinnych domach pomocy,

13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach 

wsparcia,

14. mieszkanie chronione

15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 

Zasady przyznawania poszczególnych świadczeń:

Zasiłek stały:

Przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również 

dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie. 

Wysokość zasiłku:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej –różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że 

kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie. 

2. w przypadku osoby w rodzinie –różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a 

dochodem na osobę w rodzinie. 



Zasiłek okresowy:

Zasiłek  okresowy  przysługuje w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą

chorobę,  niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1. osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  jest  niższy  od  kryterium

dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między

kryterium  dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej,  a  dochodem  tej

osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie;

2. w przypadku rodziny –do wysokości różnicy między kryterium dochodowym

rodziny, a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z punktem 2 nie może być niższa

niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny

Zasiłek celowy:

Zasiłek  ten  przyznawany  jest  w  celu zaspokajania  niezbędnej  potrzeby

bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,

leków  i  leczenia,  opału,  odzieży,  niezbędnych  przedmiotów  użytku  domowego,

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Może być

przyznany w formie biletu kredytowanego. 

Przyznawany jest także osobie lub rodzinie, która poniosła starty w wyniku

klęski żywiołowej i ekologicznej oraz w zdarzeniu losowym. W tych przypadkach



może zostać przyznany bez względu na dochód i może nie podlegać on wówczas

zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 

1. specjalny  zasiłek  celowy  w  wysokości  nieprzekraczającej  odpowiednio

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie

podlega zwrotowi;

2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu

części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

Opłacanie składek jest możliwe jeśli osoba rezygnuje z zatrudnienia w związku

z  koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub

ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem

lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej   opłaca składki pod warunkiem jeśli  spełnione

jest kryterium dochodowe, a mianowicie  kwota na osobę w rodzinie nie przekracza

150% kwoty kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie oraz osoba opiekująca

się nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz  z innego tytułu,  a

także nie otrzymuje  emerytury lub renty.

 Konieczność  sprawowania  bezpośredniej,  osobistej  opieki  stwierdza  lekarz

ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni

przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składki opłacane są przez cały okres sprawowania opieki ale nie dłużej niż do

uzyskania niezbędnego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), który

dla kobiet wynosi 20 lat a dla mężczyzn 25 lat.



Składki nie będą opłacane jeżeli w dniu złożenia wniosku:

1. ukończyła  50  lat  inie  posiada  okresu  ubezpieczenia  (składkowego  i

nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat; 

2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20lat w

przypadku kobiet i 25lat w przypadku mężczyzn .

Pomoc w formie pieniężnej  lub rzeczowej, w celu ekonomicznego

usamodzielnienia

Pomoc  w celu  ekonomicznego  usamodzielnienia  może  być  przyznana  prze

gminę  osobie  lub  rodzinie  w  formie  jednorazowego  zasiłku  celowego  lub

nieoprocentowanej  pożyczki.  Pomoc  w  formie  rzeczowej  w  celu  ekonomicznego

usamodzielnienia  następuje  przez  udostępnienie  maszyn  i  narzędzi  pracy

stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń

ułatwiających pracę niepełnosprawnym. 

Podstawą  odmowy  przyznania  albo  ograniczenia  rozmiarów  pomocy  na

ekonomiczne  usamodzielnienie  może  być  uchylanie  się  przez  osobę  lub  rodzinę

ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o

promocji  zatrudnienia  i  instytucjach rynku pracy albo poddania  się  przeszkoleniu

zawodowemu.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, jeżeli osoba

lub rodzina ubiegająca się otrzymała już pomoc na ten cel z innego źródła. 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i

tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Sprawienie pogrzebu 

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z

wyznaniem zmarłego. 



Praca socjalna

 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin

w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i

samodzielności życiowej;

2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań

instytucji  i  organizacji  istotnych  dla  zaspokajania  potrzeb  członków

społeczności. 

Praca  socjalna  realizowana  jest  także  przy  pomocy  kontraktu  socjalnego  i

projektu socjalnego. Do realizacji wykorzystuje się także właściwe tej działalności

metody  i  techniki,  stosowane  z  poszanowaniem  godności  osoby  i  jej  prawa  do

samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu

na posiadany dochód. 

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo świadczone  jest  osobom i  rodzinom,  które  mają  trudności  lub

potrzebują  wsparcia   w  rozwiązaniu  problemów  życiowych.  Wszelkie  porady  są

udzielane  bez  względu  na  dochód.  Szczegółowy  wykaz  jednostek  prowadzących

poradnictwo specjalistyczne dostępny jest na stronie https://bip.duw.pl/bip/rejestry-

ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-

Spolecznej.html .

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest zespołem interdyscyplinarnych działań, które 

podejmowane wobec osób i  rodzin będących w kryzysie. Działania te mają na celu 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie 

przez co zapobiega się przejściu w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Pomoc w ramach interwencji kryzysowej jest bez względu na posiadany dochód.

https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html
https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html
https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html


Schronienie

Schronienia  udziela  się  osobom lub  rodzinom,  które  są  jego  pozbawione.

Tymczasowe  schronienie   udzielane  jest  przez  umieszczenie  w  noclegowni,

schronisku  dla  bezdomnych  lub  w  schronisku  dla  bezdomnych  z  usługami

opiekuńczymi. W placówkach tych nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem

alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Rejestr jednostek oferujących tymczasowe

schronienie prowadzi wojewoda i można znaleźć go pod adresem: https://bip.duw.pl/

bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-

Spolecznej.html.  Osoby  bezdomne  obejmowane  są  kontraktami  socjalnymi,

projektami  socjalnymi,  a  także  mogą  zostać  objęte  indywidualnymi  programami

wychodzenia z bezdomności. 

Niezbędne ubranie

Przyznanie  niezbędnego  ubrania  następuje  przez  dostarczenie  osobie

potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do

pory roku.

Posiłek

Osobie, która nie jest w stanie zapewnić sama sobie posiłku można udzielić

doraźnej lub okresowej pomocy w postaci jednego gorącego posiłku w ciągu dnia.

Pomoc  w  tej  formie  może  być  udzielana   także  dzieciom  i  młodzieży  w  czasie

trwania  roku  szkolnego.  Dopuszcza  się  także  udzielania  pomocy  w  postaci

produktów żywnościowych.

Pomoc  żywnościowa  udzielana  jest  również  osobom  po  przebytej  klęsce

żywiołowej lub zdarzeniu losowym.

https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html
https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html
https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html


Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc  w  formie  usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług

opiekuńczych przyznawana jest:

1. osobie samotnej  z  powodu wieku,  choroby lub z innych przyczyn wymaga

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;

2. także  osobom,  które  mają  rodzinę  lecz  nie  są  w stanie  zapewnić  jej  takiej

pomocy.

Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,

opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza, a także zapewnienie w miarę

możliwości  kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  są  usługami  dostosowanymi  do  potrzeb

osób   z  różnymi  schorzeniami,  a  także  dla  osób  niepełnosprawnych.  Usługi  te

wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem  zawodowym.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przyznaje  usługi,  określa  ich  zakres,  okres

przyznania i  miejsce wykonywania świadczenia.  Natomiast  rada gminy określa  w

drodze uchwały szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług

opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  oraz  szczegółowe  warunki

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Minister  właściwy do spraw zabezpieczenia  społecznego w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje

specjalistycznych  usług  opiekuńczych  i  kwalifikacje  osób  świadczących  te  usługi

oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego

lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób

korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób. 



Mieszkania chronione

Mieszkanie  chronione  może   być  przyznane  osobie  pełnoletniej,  która  ze

względu na swoją trudną sytuację  życiową,  wiek,  niepełnosprawność lub chorobę

potrzebuje  wsparcia  w  funkcjonowaniu  w  codziennym  życiu  ale  nie  wymaga

całodobowej opieki. Forma pomocy w postaci mieszkania chronionego ma na celu

przygotowanie do samodzielnego trybu życia, a także wspomaganie w codziennym

funkcjonowaniu.  Osoby  przebywające  w  mieszkaniu  chronionym  są  pod  opieką

specjalistów, którzy wspomagają im w usamodzielnieniu.

Wyróżniamy dwa rodzaje mieszkań chronionych:

1. mieszkania chronione treningowe - które zapewniają usługi bytowe, naukę,

rozwijanie i utrwalanie samodzielności,  sprawności w zakresie samoobsługi,

pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną. Celem tych

działań jest umożliwienie samodzielnego życia;

2. mieszkania  chronione  wspierane –  zapewniane  są  tu  usługi  bytowe  oraz

pomoc  w  wykonywaniu  czynności  niezbędnych  w  życiu  codziennym  i

realizacji  kontaktów  społecznych,  w celu  utrzymania  lub  rozwijania

samodzielności  osoby  na  poziomie  jej  psychofizycznych  możliwości.

Mieszkanie przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej, a w szczególności

niepełnosprawnej fizycznie oraz z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w

podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

Decyzje o skierowaniu do korzystania z takiego mieszkania wydawane są na

czas  określony.  Jeśli  osoba  posiada  orzeczenie  o  znacznym  lub  umiarkowanym

stopniu  niepełnosprawności  oraz  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  to

można wydać decyzje na czas nieokreślony.

Wsparcie  świadczone w mieszkaniu  chronionym  nie  stanowi zaspokojenia

potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. 



Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

Wynagrodzenie  za  sprawowanie  opieki  wypłaca  się  w  wysokości  ustalonej

przez  sąd.  Wynagrodzenie  to  obliczone  w  stosunku  miesięcznym  nie  może

przekraczać  1/10przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze

przedsiębiorstw,bez wypłat  nagród z  zysku,  ogłoszonego przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje:

• osobie  wymagającej  całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub

niepełnosprawności,  niemogącej  samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym

życiu,  której  nie  można  zapewnić  niezbędnej  pomocy  w  formie  usług

opiekuńczych; 

W  domach  pomocy  społecznej  świadczone  są  usługi  bytowe,  opiekuńcze,

wspomagające  i  edukacyjne  w  zakresie  indywidualnych  potrzeb  osób  tam

przebywających.  Organizacja,  zakres  i  poziom  świadczonych  usług  uwzględnia

wolność,  intymność,  godność  i  poczucie  bezpieczeństwa  oraz  stopień  fizycznej  i

psychicznej  sprawności osób tam przebywających.

Typy domów pomocy społecznej:

1. osób w podeszłym wieku;

2. osób przewlekle somatycznie chorych;

3. osób przewlekle psychicznie chorych;

4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6. osób niepełnosprawnych fizycznie;

7. osób uzależnionych od alkoholu.



Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzje o opłacie za

pobyt   wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania. Natomiast

decyzję  o  umieszczeniu w  domu  pomocy  społecznej  wydaje  organ  gminy

prowadzącej  dom  pomocy  społecznej  lub  starosta  powiatu  prowadzącego  dom

pomocy społecznej.

Pobyt w  domu pomocy  społecznej  jest  odpłatny do wysokości  średniego

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. 

Wojewoda prowadzi rejestr domów pomocy społecznej, który można znaleźć

pod  adresem  :https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/

52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html

Osoba  wymagająca  wzmożonej  opieki  medycznej  kierowana  jest  na

podstawie art.33a ustawy z dnia 27sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2017r. poz.1938, z późn. zm. 3)) do

zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego.

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Taką pomocą obejmowana jest osoba pełnoletnia która:

• opuszcza dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie,

• dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

• schronisko dla nieletnich,

• zakład poprawczy,

• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 

• specjalny ośrodek wychowawczy, 

• młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę,

•  młodzieżowy ośrodek wychowawczy

https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html
https://bip.duw.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/wydzial-zdrowia-i-polit/52,Wydzial-Zdrowia-i-Polityki-Spolecznej.html


Osobę opuszczającą wyżej wymienione miejsca można dodatkowo objąć pomocą:

• pieniężną na usamodzielnienie;

• pieniężną na kontynuowanie nauki;

• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym;

• w uzyskaniu zatrudnienia;

• na zagospodarowanie –w formie rzeczowej 


