Pomoc społeczna
1. Pomoc społeczna - wprowadzenie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa
mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu
trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i
samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadach
partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem
Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.
Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do
wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy
osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób
fizycznych lub prawnych do zaspokajania jej niezbędnych
potrzeb życiowych. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie
pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione,
jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy
społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane
do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji
życiowej.Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na
osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy
nadany w Rzeczpospolitej Polskiej;

• obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali
zezwolenie na pobyt.
2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza
kwoty:
– 634 zł (wartość obowiązuje do 30 września 2018 r.),
– 701 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018 r.),
zwanym dalej kryterium
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• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza
kwoty:
– 514 zł (wartość obowiązuje do 30 września 2018r.),
– 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.),
zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
•
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wymienionych kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej
dalej kryterium dochodowym w rodzinie.
Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej) pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób
fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
• zasiłku celowego,
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie
oświaty,
• wartości świadczenia w naturze,
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z
tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
• świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha
przeliczeniowego.
W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą:
• opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej
działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu,
obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne
niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w
odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc
kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w
zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy
przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód
przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W
sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności
gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z

małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w tym
punkcie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w
jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy
wszystkich wykazanych w nich dochodów.
• opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się
kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w
przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego
przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego
informację o wysokości:
– przychodu,
– kosztów uzyskania przychodu,
– różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
– dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność
gospodarcza,
– odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
– należnego podatku,
– odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne
związanych z
gospodarczej.
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Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w
przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości:
– 288 zł (wartość obowiązuje do 30 września 2018 r.),

– 308 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018 r.),
Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha
przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego
pięciokrotnie kwoty:
• kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w
przypadku osoby samotnie gospodarującej,
• kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12
kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód
został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany
okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub
rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego
dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie
świadczenia z pomocy społecznej.
Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w
składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz
pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego
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
3. Zasady udzielania pomocy społecznej
Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej ,
jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą
osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.
Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy

przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny
przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy,
sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby
samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ
na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie
przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i
oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z
niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia
wydawane są w formie pisemnej.
4. Świadczenia z pomocy społecznej
4.1. POMOC FINANSOWA
Świadczenia finansowe przyznawane na zasadach wynikających z
ustawy o pomocy społecznej to:
– zasiłek stały,
– zasiłek okresowy,
– zasiłek celowy,
– zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.
4.1.1. Zasiłek stały (art. 37 ustawy o pomocy społecznej)
Zasiłek stały przysługuje:
– Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
– Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność
do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II

grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z
tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat
ukończone przez mężczyznę.
Wysokość zasiłku stałego ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości
stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku
nie może być wyższa niż:
– 604 zł (wartość obowiązuje do 30 września 2018 r.),
– 645 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018 r.),
• w przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w
wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
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miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i
renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego
zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla
opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje. Osobę przebywającą w
domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego
uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed
przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem
oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku
stałego. Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej
zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.
4.1.2. Zasiłek okresowy (art. 38 ustawy o pomocy społecznej)
Zasiłek okresowy przysługuje:
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego

rodziny.
Świadczenie to przyznaje się w szczególności ze względu na:
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego.
Poprzez dochód rodziny należy rozumieć sumę miesięcznych
dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 –
13 ustawy.
Zasiłek okresowy ustala się:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości
różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku
nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
– w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł
miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy,
ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności
sprawy.
W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą
kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on
wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z
decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż
do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona (w
tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od
dochodu, nie częściej niż raz na 2 lata.)
4.1.3. Zasiłek celowy (art. 39 ustawy o pomocy społecznej)
Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia
niezbędnej potrzeby bytowej. Świadczenie to można przyznać 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. Osobom bezdomnym i innym
osobom niemającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części
lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zgodnie z art. 40 ustawy zasiłek celowy może być przyznany
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi w
przypadku, gdy:
• osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku zdarzenia
losowego,
• osoba lub rodzina poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej
lub ekologicznej.
Natomiast na podstawie art. 41 ustawy, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
• specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej
odpowiednio
kryterium
dochodowego
osoby
samotnie
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
• zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków
na pomoc rzeczową.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji
postanowień kontraktu socjalnego (w tym przypadku zasiłek
celowy może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres
do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem
socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą
zatrudnioną)
4.1.4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
(Art. 43 ustawy o pomocy społecznej)
Osobie albo rodzinie może być przyznana pomoc w formie
pieniężnej
lub
rzeczowej
w
celu
ekonomicznego
usamodzielnienia. Pomoc w formie pieniężnej w celu

ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie
jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki.
Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz jej zabezpieczenie
określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w
całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego
osiągnięcia celów pomocy społecznej. 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.
4.2. POMOC NIEFINANSOWA
Świadczenia niefinansowe
Społecznej to:
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– schronienie,
– ubranie,
–
–
–
–
–
–
–

posiłki,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
praca socjalna,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
składki na ubezpieczenie społeczne,
składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4.2.1. Schronienie (Art. 48 ustawy o pomocy społecznej)
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie
tymczasowego
miejsca
noclegowego
w
noclegowniach,

schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego
przeznaczonych.
4.2.2. Ubranie (Art. 48 ustawy o pomocy społecznej)
Osoba lub rodzina ma prawo do ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez
dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia
odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
4.2.3. Posiłki (Art. 48 ustawy o pomocy społecznej)
Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego
pozbawiona. Pomoc taka może być udzielona doraźnie lub
okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie i
przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie
zapewnić. Posiłki przyznawane są również dzieciom i młodzieży
w okresie nauki w szkole.
4.2.4. Świadczenia w ramach programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
W

ramach

Programu

są

realizowane

działania

dotyczące

zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
– dzieciom do 7 roku życia,
– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Świadczenia te realizowane są w formie:
– posiłku,
– świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowycch.
Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego
(patrz art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

4.2.5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(art. 50 ustawy o pomocy społecznej)
Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują:
– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości,
– zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze,
ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy
określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi.
Rodzaje
specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób
świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i
pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z
zaburzeniami psychicznymi określa w drodze rozporządzenia
Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.
4.2.6. Praca socjalna (art. 45 ustawy o pomocy społecznej)
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna
prowadzona jest:

– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich
aktywności i samodzielności życiowej;
– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i
koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla
zaspokajania potrzeb członków społeczności.
W pracy socjalnej wykorzystuje się 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 i może być
prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
4.2.7. Poradnictwo specjalistyczne (art. 46 ustawy o pomocy
społecznej)
Poradnictwo

specjalistyczne,

a

w

szczególności

prawne,

psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom,
które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na
posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o
obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw
lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo
rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania
rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i
zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a
także terapię rodzinną.
4.2.8. Interwencja
społecznej)

kryzysowa

(art.

47

ustawy

o

pomocy

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na
rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu
zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.
Pomocą tą obejmuje się osoby i rodziny bez względu na
posiadany dochód. W ramach takich działań udziela się w

szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia
dostępnego przez całą dobę. Matki z małoletnimi dziećmi oraz
kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej
sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej
znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być
również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne
osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
4.2.9. Składki na ubezpieczenie społeczne (art. 42 ustawy o
pomocy społecznej)
Za osobę, która zrezygnuje 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 składkę na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie
przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub
nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób,
które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają
na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę należy rozumieć
również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa
powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w
zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed
złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości
określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest
opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje
osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie
świadczenia:
– ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia

(składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
– posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy)
wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku
mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia, o którym wyżej mowa,
okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym
jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.
4.2.10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art.66 ust.1 pkt
26 i 29 oraz art. 73 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych)
Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie
zdrowotne za osobę:
– pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
– bezdomną wychodzącą z bezdomności niepodlegającą obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

