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Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa:
1) zadania w zakresie pomocy społecznej;
2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzie-

lania;

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 30.01.2015 r.
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1 PomSpołU Art. 2–5

3) organizację pomocy społecznej;
4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecz-

nej.

Art. 2. [Funkcje i organizacja pomocy społecznej] 1. Pomoc społeczna
jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, któ-
rych nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samo-
rządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z orga-
nizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i praw-
nymi.

Art. 3. [Zadania pomocy społecznej] 1. Pomoc społeczna wspiera osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych po-
trzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności czło-
wieka.

2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których
mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życio-
wego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać
uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach
pomocy społecznej.

Art. 4. [Obowiązek współdziałania] Osoby i rodziny korzystające z po-
mocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich
trudnej sytuacji życiowej.

Art. 5. [Osoby uprawnione do świadczeń] Prawo do świadczeń z po-
mocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej,
przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce za-
mieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezy-

denta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa
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Art. 5a–6 PomSpołU 1

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 oraz
z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolero-
wany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeź-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 5a. [Uprawnieni cudzoziemcy] Prawo do świadczeń w formie in-
terwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz za-
siłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa
w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziemcach.

Art. 6. [Słowniczek] Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) całkowita niezdolność do pracy – całkowitą niezdolność do pracy

w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub
legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymy-
wanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielę-
gnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę
odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka;

3) dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez
liczbę osób w rodzinie;

4) dochód rodziny – sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie;
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1 PomSpołU Art. 6

5) jednostka organizacyjna pomocy społecznej – regionalny ośrodek
polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek
pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę specjalistycz-
nego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia i ośrodek
interwencji kryzysowej;

6) kontrakt socjalny – pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą
się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy,
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do prze-
zwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny;

7) niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytal-
nego określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn.
zm.);

8)2 osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkanio-
wym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumie-
niu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszku-
jącą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu,
w którym nie ma możliwości zamieszkania;

9) osoba samotna – osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą
w związku małżeńskim i nieposiadającą wstępnych ani zstępnych;

10) osoba samotnie gospodarująca – osobę prowadzącą jednoosobowe
gospodarstwo domowe;

11) osoba zatrudniona – osobę pozostającą w zatrudnieniu w rozumie-
niu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
lub prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów
dotyczących działalności gospodarczej;

11a) (uchylony)
12) praca socjalna – działalność zawodową mającą na celu pomoc oso-

bom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu ce-
lowi;

13) renta – rentę z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń
społecznych, rentę strukturalną lub rentę socjalną;

14) rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

2 Art. 6 pkt 8 w brzmieniu ustawy z dnia 24.09.2010 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1427),
która wchodzi w życie 1.03.2015 r.
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Art. 7 PomSpołU 1

15) średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej
– kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzy-
mania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwesty-
cyjnych i wydatków na remonty, powiększoną o prognozowany
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogó-
łem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy,
podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej
liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzed-
niego, w domu;

16) świadczenie nienależnie pobrane – świadczenie pieniężne uzyskane
na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub nie-
poinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej;

17) bar mleczny – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodar-
czą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostęp-
nych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie po-
siłki mleczno-nabiałowo-jarskie.

Art. 7. [Podstawy do udzielenia pomocy] Pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-

nia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych;

10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypo-

spolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwole-
nie 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
2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu kar-
nego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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1 PomSpołU Art. 7a–8

Art. 7a. [Dotacje przedmiotowe] 1. Pomocy społecznej udziela się oso-
bom i rodzinom także poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej do po-
siłków sprzedawanych w barach mlecznych.

2. Dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecz-
nych mogą być udzielane na wniosek przedsiębiorcy, w zakresie określo-
nym w ustawie budżetowej na dany rok.

Art. 8. [Prawo do świadczeń pieniężnych] 1. Prawo do świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91,
przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty
4613 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie go-
spodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty
3163 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym
rodziny”

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wy-
mienionych w art. 7 pkt 2–15 lub innych okoliczności uzasadniających
udzielenie pomocy społecznej.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z mie-
siąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,

przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;

3 Kwota jest ustalana zgodnie z art. 9.
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Art. 8 PomSpołU 1

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie prze-
pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a)4 świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(Dz.U. poz. 693);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczenio-
wego.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospo-
darczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na za-
sadach 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 określo-
nymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej dzia-
łalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia
społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, okre-
ślonymi 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 pro-
wadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną
w oświadczeniu tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną
w oświadczeniu tej osoby.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodar-
czej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez
podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wy-
liczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z poza-
rolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych
do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach okre-

4 Art. 8 ust. 4 pkt 5a dodany ustawą z dnia 20.03.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 693),
która wchodzi w życie 31.08.2015 r.
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1 PomSpołU Art. 8

ślonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala
się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza

w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zwią-

zanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej

w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w prze-
pisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho-
dów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadcze-
nia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiera-
jącego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu
opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód mie-
sięczny w wysokości 194 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przelicze-
niowych oraz z innych źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z po-
mocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie
kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przy-
padku osoby samotnie gospodarującej,

2) 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.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany
okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub ro-
dziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość
tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Pol-
skiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia
z pomocy społecznej.
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Art. 9 PomSpołU 1

Art. 9. [Kryteria dochodowe] 1. Kryteria dochodowe podlegają weryfika-
cji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.
Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw So-
cjalnych.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia5, sposób ustalania progu interwencji socjalnej,
zakres potrzeb niezbędnych do egzystencji, minimalny zakres wydatków,
okres oraz źródło danych, z jakiego przyjmuje się wysokość cen towa-
rów i usług, uwzględniając poziom wydatków gospodarstw domowych
z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy uwzględnić
w badaniu progu interwencji socjalnej.

3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów
do dnia 15 maja przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
-Gospodarczych:

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych;
2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za

okres od poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobior-
ców, liczbę świadczeń i ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia
kryteria dochodowe w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalen-
darzowego.

5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pienięż-
nej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zago-
spodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego
świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczy-
pospolitej 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 2013 r. o cu-
dzoziemcach, a także maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmia-
nie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot,
o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej
i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach
weryfikacji kryteriów dochodowych o 25% sumy kwot, o które wzrosły
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium docho-
dowe na osobę w rodzinie.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-

5 Zob. rozp. z dnia 7.10.2005 r. (Dz.U. Nr 211, poz. 1762).
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1 PomSpołU Art. 10

skiej „Monitor Polski”, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty,
o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15 lipca w roku, w którym przepro-
wadza się weryfikację.

8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospo-
darczych nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodo-
wych, Rada Ministrów ustala, nie niższe niż w przedstawionej propozycji,
kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, w drodze
rozporządzenia6, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa
w ust. 5 i 6, obowiązują od dnia 1 października roku, w którym jest
przeprowadzana weryfikacja.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada
corocznie do dnia 15 kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
-Gospodarczych informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalenda-
rzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarują-
cej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa
lub niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem
o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. W takim przypadku
ust. 1–8 stosuje się odpowiednio.

Art. 10. [Ustalenie prawa do zasiłku] 1. Przy ustalaniu prawa do za-
siłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia 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 ich dochodów
oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przy-
znanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

2. Przy ustalaniu prawa do pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki do dochodu nie wlicza
się pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 88 ust. 1.

3. (uchylony)
4. Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu po-

mocy społecznej, w składzie rodziny uwzględnia się innych członków
rodziny przebywających w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli ro-
dzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

6 Zob. rozp. z dnia 17.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 823). Akt nr 2 w niniejszej
publikacji.
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Art. 11–13 PomSpołU 1

Art. 11. [Ograniczenie lub odmowa świadczeń] 1. W przypadku stwier-
dzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świad-
czeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z prze-
znaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może
nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyzna-
nie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym
lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji ży-
ciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego
postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac spo-
łecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działa-
niach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia
leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę
uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadcze-
nia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub
rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację
osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub
korzystającej ze świadczeń.

Art. 12. [Odmowa przyznania świadczeń] W przypadku stwierdzonych
przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wy-
sokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że
osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową,
wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku
posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmio-
tów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świad-
czenia.

Art. 13. [Nieprzysługiwanie lub zawieszenie prawa do świadczeń] 1.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do
świadczeń z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób odbywających karę pozba-
wienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

11



1 PomSpołU Art. 14–16a

2. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela
się świadczeń.

Art. 14. [Odesłanie do KPA] W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 oraz
z 2014 r. poz. 183 i 1195), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Rozdział 2. Zadania pomocy społecznej

Art. 15. [Podstawowe zadania pomocy społecznej] Pomoc społeczna po-
lega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb.

Art. 16. [Zadania administracji publicznej] 1. Obowiązek zapewnienia
realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu
terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie usta-
lonym ustawą.

2. Gmina i powiat, obowiązane zgodnie z przepisami ustawy do wy-
konywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy oso-
bie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób
prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych.

3. Pomocy nie mogą również odmówić podmioty, którym jednostki sa-
morządu terytorialnego zleciły realizację zadań, na zasadach określonych
w art. 25.

Art. 16a. [Ocena zasobów] 1. Gmina, powiat i samorząd województwa
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lo-
kalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infra-
strukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zada-
nia pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizu-
jący.
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Art. 16b–17 PomSpołU 1

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia
co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu,
a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samo-
rządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z reko-
mendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

Art. 16b. [Strategia] 1. Gmina i powiat opracowują strategię rozwiązy-
wania problemów społecznych, a samorząd województwa strategię w za-
kresie polityki społecznej.

2. Strategia, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:

a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.

Art. 17. [Zadania własne gminy] 1. Do zadań własnych gminy o charak-
terze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów po-
mocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecz-
nej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubra-
nia osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydat-

ków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydat-

ków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym
osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
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1 PomSpołU Art. 17

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za
osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z konieczno-
ścią sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale
lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszku-
jącymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjali-

stycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) (uchylony)
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia

po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto-
sowaniem systemu teleinformatycznego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym za-
pewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w prze-

pisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnie-

nie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej

i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich
osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynika-
jących z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnia-
nia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszech-
niania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkole-
niach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
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Art. 18–19 PomSpołU 1

Art. 18. [Zadania zlecone gminie] 1. Do zadań zleconych z zakresu ad-
ministracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydat-

ków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samo-

pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy spo-

łecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o któ-
rych mowa w art. 5a;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzo-
ziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitar-
nych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, za-

pewnia budżet państwa.
3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5%

otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie
opieki.

Art. 19. [Zadania własne powiatu] Do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania proble-

mów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów po-
mocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, któ-
rych celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
– po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kon-

tynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla
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1 PomSpołU Art. 19

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowaw-
cze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjotera-
pii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wy-
chowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przy-
stosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektual-
nie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzie-
żowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub mło-
dzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu
się;

8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt cza-
sowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

9) (uchylony)
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o za-

sięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jed-

nej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem śro-
dowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu

powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto-
sowaniem systemu teleinformatycznego;

18) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecz-
nej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie,
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
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Art. 20. [Zadania zlecone powiatowi] 1. Do zadań z zakresu administra-
cji rządowej realizowanych przez powiat należy:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt cza-
sowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w prze-
pisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy spo-
łecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w za-
kresie interwencji kryzysowej.

5) (uchylony)
6) (uchylony)

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia bu-
dżet państwa.

3. (uchylony)

Art. 21. [Zadania samorządu województwa] Do zadań samorządu wo-
jewództwa należy:

1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w za-
kresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju
województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełno-
sprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi –
po konsultacji z powiatami;

2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół
służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecz-
nej;

3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych
programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne
w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;

3a) diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych
w regionie;

4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej;
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4a) koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w re-
gionie;

5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej;

6) (uchylony)
7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zasto-
sowaniem systemu teleinformatycznego;

8) sporządzanie oceny, o której mowa w art. 16a, na podstawie ocen spo-
rządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, uwzględ-
niającej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej strategii
wraz z projektami, o których mowa w pkt 3 i przekazanie ich właści-
wemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku;

9) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej,
w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 21a. [Zakres działań] Działania, o których mowa w art. 21 pkt 4a,
obejmują w szczególności:

1) rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji
społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym;

2) inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywi-
zacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami
lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji, integra-
cji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej służą-
cej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i rodzin za-
grożonych wykluczeniem społecznym;

5) zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją, integra-
cją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Art. 22. [Zadania wojewody] Do zadań wojewody należy:
1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rzą-

dowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiąga-

nia standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
oraz ocena stopnia ich realizacji;

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na pro-
wadzenie domów pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie ze-
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zwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o dzia-
łalności gospodarczej;

3a) (uchylony)
4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapew-

niających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapew-
niających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego porad-
nictwa;

5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzu-
pełniającą 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 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególno-
ści w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, oraz prowadzenie
rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;

6) (uchylony)
7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub pod-

miotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządo-
wych;

8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego
i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił stan-
dardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

8a) (uchylony)
9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez

podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administra-
cji rządowej i samorządowej;

9a) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez
domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jed-
nostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne, o któ-
rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4;

10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom nie-
pełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i prze-
strzegania praw tych osób;
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11) analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu o ocenę
zasobów pomocy społecznej przyjętą przez samorząd województwa
z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii;

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinforma-
tycznego;

13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru
nad jego funkcjonowaniem;

14) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę ob-
szarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25
ust. 1; do wyboru programów stosuje się odpowiednio art. 25, 26,
28–35;

15) koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w za-
kresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofia-
rom handlu ludźmi.

Art. 23. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego] 1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego należy:

1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze po-
mocy społecznej;

2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy
społecznej;

3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;
4) analiza skuteczności pomocy społecznej;
5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania, a także

szkolenie kadr;
6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy

społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;

7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra ob-
szarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25
ust. 1;

8) (uchylony)
9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania

i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych
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