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Rozdział I.  Pomoc społeczna jako zadanie
samorz du terytorialnego

1. Organizacja pomocy społecznej w gminie

1.1. Pomoc społeczna jako zadanie gminy

Ustawodawca dokonał podziału zadań dla pomocy społecznej na zadania:
1) własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 PomSpołU) i o charak-

terze nieobowiązkowym (art. 17 ust. 2 PomSpołU) oraz
2) zlecone gminie (art. 18 PomSpołU).

Obowi zkowe zadania własne gminy

Do zadań o charakterze obowiązkowym gminy należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a PomSpołU, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom

tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świad-

czenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezy-

gnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, oso-
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bistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

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

scu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

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

kańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu

z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycz-
nego;

18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środ-
ków na wynagrodzenia pracowników;

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

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania własne gminy nieobowi zkowe

Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym

oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
5) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpo-

znanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
6) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i  o  szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz dowej

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu za-

mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną;
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3) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mają-
cych na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;

5) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych, a  także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o  których mowa w  art. 5a
PomSpołU;

6) przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych, a  także udzielanie schronienia
oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono
zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zadania zlecone gminie finansowane są z budżetu Skarbu Państwa. Zadania o charakte-
rze własnym finansowane są natomiast z budżetu gminy.

Prawodawcze kompetencje rady gminy w zakresie świadczeń z pomocy
społecznej

Ustawa o pomocy społecznej w swoich przepisach zawiera wiele artykułów dających pra-
wodawcze kompetencje radzie gminy, która w drodze uchwał określa normy prawa miej-
scowego. Poniżej przedstawiono przykłady tych kompetencji:

1) rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt. 1 i 2 PomSpołU; kwoty te dotyczą kryterium dochodowego uprawniają-
cego do prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ale tylko w zakresie
zasiłków okresowych i celowych (art. 8 ust. 2 PomSpołU);

2) rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych, o której mowa w art. 16b PomSpołU;

3) rada gminy może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o  których
mowa w art. 38 ust. 2 i 3 PomSpołU (art. 38 ust. 6 PomSpołU);

4) rada gminy ma kompetencję do określenia w drodze uchwały wysokości oraz szcze-
gółowych warunków i  trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekono-
miczne usamodzielnienie (art. 43 ust. 10 PomSpołU);

5) rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i od-
płatności 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, a  także
tryb ich pobierania (art. 50 ust. 6 PomSpołU).

Rada gminy może również określić w drodze uchwały dla osób, o których mowa w art. 61
ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2a PomSpołU, korzystniejsze warunki (art. 66 PomSpołU):

1) ustalania opłat za pobyt w DPS o zasięgu gminnym,
2) częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat,
3) zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu.
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1.2. Organizacja pracy ośrodka pomocy społecznej

1.2.1. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach z zakresu pomocy społecznej

Zgodnie z art. 110 PomSpołU zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki
organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

W celu właściwej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie art. 110
ust. 7 PomSpołU wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka po-
mocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidual-
nych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ważne

Upoważnienie takie może być także udzielone innej osobie, na wniosek kierownika ośrodka po-
mocy społecznej (art. 110 ust. 8 PomSpołU).

Przepis ten daje możliwość kierownikowi ośrodka pomocy społecznej do delegowania
swoim pracownikom zadań w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych.

1.2.2. Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej

Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej może być różna, w zależności od
możliwości i potrzeb gminy. Obowiązkowo ośrodkiem kieruje kierownik/dyrektor jed-
nostki. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 12 PomSpołU w pełnym wymiarze czasu pracy
zatrudnionych musi być nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Niestety jeszcze nie we  wszystkich gminach osiągnięto standard zatrudnienia zgodny
z art. 110 ust. 11 PomSpołU, który nakazuje, aby zatrudnienie pracowników socjalnych
było:

1) proporcjonalne do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny za-
trudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub

2) proporcjonalne do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą
socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze
czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Z wieloletniego doświadczenia autorki wynika, że dobrym rozwiązaniem jest w miarę
możliwości stworzyć w gminie filię ośrodka lub punkty obsługi klienta, zwiększając tym
samym dostęp do udzielanej pomocy osobom niezaradnym życiowo lub z ograniczeniami
ruchowymi. W ramach organizacji filii należy ująć tę zmianę w strukturach ośrodka, za-
pewnić zaplecze w postaci lokalu, mebli, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowa-
niem, dostępu do internetu. Organizacja godzin pracy pracowników socjalnych filii do-
stosowana powinna być do potrzeb lokalnej społeczności, która będzie korzystać z tego
punktu.

Warto pamiętać, że każdy kierownik jednostki ma obowiązek zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracownikom socjalnym, dlatego warto pomyśleć o montażu monitoringu i o do-
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datkowej ochronie (przycisk/pilot antynapadowy przy biurku pracownika). Z wielolet-
niego doświadczenia autora wynika, że oprócz monitoringu i ochrony przydatne może
być także: montaż krat w drzwiach frontowych, montaż drzwi antywłamaniowych oraz
zabezpieczenie drzwi alarmem uruchamianym już od samego w nie uderzenia.

1.2.3. Kwalifikacje i obowi zki osób kieruj cych jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej

Kwalifikacje osób kieruj cych jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

Zgodnie z art. 122 PomSpołU kierownik ośrodka musi posiadać 3-letni staż pracy w po-
mocy społecznej oraz ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Szczegółowy zakres szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecz-
nej określa SpecPomSpołR.

Obowi zki kierownika/dyrektora jednostki

Obowiązki kierownika/dyrektora jednostki zostały określone w PomSpołU, aktach wy-
konawczych do PomSpołU i innych ustawach szczególnych.

Obowiązkiem kierownika/dyrektora jednostki jest m.in.:
1) wytaczanie na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne (art. 110

ust. 5 PomSpołU);
2) składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z  działalności ośrodka oraz

przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 PomSpołU),
na podstawie których rada gminy opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne pro-
gramy pomocy społecznej (art. 110 ust. 10 PomSpołU);

3) prowadzenie kontroli zarządczej, dotyczącej efektywnego zarządzania ryzykiem
oraz wdrożenie działań eliminujących ryzyko, które jest wynikiem przeprowadzo-
nej analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń; zarządzanie ryzykiem to:
a) świadome poszukiwanie zagrożeń w  realizacji strategii, celów i  zadań

jednostki,
b) ocena ryzyka ich wystąpienia,
c) podejmowanie środków zaradczych w celu ich wyeliminowania lub zmniejsze-

nia prawdopodobieństwa ich wystąpienia;
4) nadzór pośredni lub bezpośredni nad pracownikami zatrudnionymi w ośrodku;
5) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizowanie zadań zgod-

nie z określonymi przepisami prawnymi;
6) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej ośrodka – wraz z pracownikiem,

któremu powierzył on obowiązki głównego księgowego jednostki.

1.2.4. Kwalifikacje, zadania i uprawnienia pracowników socjalnych

Kwalifikacje pracownika socjalnego

Podstawowe wymagania w zakresie wykształcenia osób ubiegających się o pracę w cha-
rakterze pracownika socjalnego zawarto w art. 116 PomSpołU. Warunkiem uzyskania
uprawnień jest posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecz-
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nych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna. Ustawodawca w art. 116
ust. 1 pkt 3 PomSpołU zawarł wyjątki od powyższej zasady. Pracownikiem może być więc
także osoba, która do 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach:

1) pedagogika,
2) pedagogika specjalna,
3) politologia,
4) polityka społeczna,
5) psychologia,
6) socjologia,
7) nauki o rodzinie.

Ważne

Studenci kierunku praca socjalna muszą mieć określoną liczbę godzin zgodnych z ZawPrSocjR (wy-
danym na podstawie art. 116 ust. 1a PomSpołU).

Zadania pracownika socjalnego

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna. Definicję pracy so-
cjalnej zawarto w art. 6 pkt 12 PomSpołU. Jest to działalność zawodowa mająca na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjono-
wania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi.

Opisany w PomSpołU zakres pracy socjalnej jest bardzo szeroki i ogólny. Problematyczne
dla pracowników socjalnych jest określenie granicy kompetencji ich działania. Najprost-
szym sposobem weryfikacji uprawnień pracownika socjalnego jest określenie, czy zada-
nie nie należy do kompetencji innych organów. Jeśli tak nie jest, można domniemywać,
że wchodzi w zakres pracy socjalnej.

Oprócz pracy socjalnej w PomSpołU określono inne zadania pracownika socjalnego, wy-
mieniając w art. 119 PomSpołU w szczególności:

1) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świad-
czenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw ży-
ciowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz skuteczne posługiwanie
się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i  udzielania pomocy przez
właściwe instytucje państwowe, samorządowe i  organizacje pozarządowe oraz
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
5) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w za-

spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecz-
nych;
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6) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skut-
ków ubóstwa;

7) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację ży-
ciową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące popra-
wie sytuacji takich osób i rodzin;

8) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu re-
gionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na pod-
niesienie jakości życia.

Ważne

Ustawodawca wymienił tylko najważniejsze obowiązki pracownika socjalnego. Nie są to jednak
jego wszystkie zadania, ponieważ w PomSpołU wymieniono tylko te, na których pracownik so-
cjalny opiera świadczoną pracę socjalną i realizację świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Podstawowym narzędziem pracy pracownika socjalnego, w którym dokumentowana jest
sytuacja świadczeniobiorców, jest, zgodnie z art. 107 ust. 3 PomSpołU, druk rodzinnego
wywiadu środowiskowego określonego RodzWywŚrodR. Przepisy określające warunki
i sytuacje, w jakich pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy
opisane zostały w rozdziale II poświęconym rodzinnemu wywiadowi środowiskowemu.

Uprawnienia pracowników socjalnych

Ważnymi przepisami dla pracowników socjalnych są zapisy art.  121 oraz 121a
PomSpołU. Dotyczą one uprawnień i ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych:

1) pracownik socjalny korzysta z  prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich
zadań w urzędach, instytucjach i innych placówkach; organy są zobowiązane do
udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych czyn-
ności (art. 121 ust. 1 PomSpołU);

2) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, do któ-
rego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywia-
dów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej
5  lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
10 dni roboczych (art. 121 ust. 3 PomSpołU);

3) pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w  pełnym wymiarze czasu pracy, do
którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środo-
wisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza sie-
dzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia
w wysokości 250 zł (art. 121 ust. 3a PomSpołU);

Ważne

W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek do wynagrodzenia (250 zł)
przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Oznacza to, że dodatek pomniejsza się
o liczbę dni nieobecności w pracy.
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4) pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy so-
cjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do
miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku moż-
liwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w  dyspozycji zatrudniają-
cego go pracodawcy (art. 121 ust. 3c PomSpołU);

5) pracownik socjalny ma możliwość wsparcia w zakresie superwizji pracy socjalnej
(art. 121a PomSpołU) – zawód pracownika socjalnego jest zawodem niedocenio-
nym i wiąże się z wieloma obciążeniami, m.in. z presją czasu w sytuacji kryzysowej;

6) pracownikowi socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjo-
nariuszy publicznych (art. 121 ust. 2 PomSpołU).

Ustawowa ochrona pracownika socjalnego

W praktyce zapis art.  121 ust.  2 PomSpołU oznacza, że każda osoba, która popełni
czyn zabroniony wobec dyrektora/kierownika ośrodka lub pracownika socjalnego, po-
nosi odpowiedzialność karną na zasadach ogólnych określonych w KK. Kierownik/dyrek-
tor ośrodka wydaje pracownikowi socjalnemu podpisaną przez siebie legitymację służ-
bową, o której mowa w § 12 ust. 1 RodzWywŚrodR. Pracownik socjalny, przeprowadza-
jący rodzinny wywiad środowiskowy, okazuje legitymacją pracownika socjalnego. Wzór
legitymacji pracownika socjalnego został określony w załączniku nr 3 RodzWywŚrodR.

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

Coraz częściej pracownicy socjalni doświadczają zagrożeń związanych z  wykonywa-
niem swojego zawodu. W celu poprawy ich bezpieczeństwa ustawodawca wprowadził
w art. 107 ust. 3a i 3b PomSpołU zapisy dotyczące możliwości przeprowadzania rodzin-
nego wywiadu środowiskowego oraz świadczenia pracy socjalnej w środowisku w obec-
ności drugiego pracownika socjalnego lub w asyście funkcjonariusza Policji. W praktyce
asysta Policji oznaczać może konieczność pisemnego wystąpienia przez kierownika/dy-
rektora ośrodka do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę Policji w termi-
nie przynajmniej 7 dni przed dniem planowanego wejścia w środowisko przez pracow-
nika socjalnego. Wymóg wcześniejszego powiadamiania Policji może być ważny z uwagi
na konieczność organizacji pracy funkcjonariuszy Policji.

Ważne

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych (art. 123 PomSpołU).

2. Rodzaje świadczeń
W PomSpołU wprost określono rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb
ich udzielania (art. 1 ust. 1 pkt 2 PomSpołU).

Ustawodawca dzieli świadczenia z pomocy społecznej na (art. 36 PomSpołU):
1) świadczenia pieniężne,
2) świadczenia niepieniężne.
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Ważne

Katalog świadczeń jest zamknięty. Organy pomocy społecznej mogą więc orzekać tylko o prawie
do przyznania (bądź o odmowie) świadczeń wymienionych w art. 36 PomSpołU.

Świadczenia pieni żne

Do świadczeń pieniężnych należą (art. 36 pkt 1 PomSpołU):
1) zasiłek stały,
2) zasiłek okresowy,
3) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez

sąd (art. 36 pkt 1 lit. h PomSpołU).

Świadczenia niepieni żne

Do świadczeń niepieniężnych zaliczane są (art. 36 pkt 2 PomSpołU):
1) praca socjalna,
2) bilet kredytowany,
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4) składki na ubezpieczenia 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 w rodzin-

nych domach pomocy,
13) specjalistyczne usługi opiekuńcze w  miejscu zamieszkania oraz w  ośrodkach

wsparcia,
14) mieszkanie chronione,
15) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

W kolejnych artykułach PomSpołU określono przesłanki, które musi spełnić wniosko-
dawca ubiegający się o wybraną formę pomocy, aby organ wydał decyzję przyznającą
świadczenie.

W art.  15 pkt  1 PomSpołU wskazano, że pomoc społeczna polega w  szczególności
na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych w PomSpołU świadczeń. Organy pomocy
społecznej nie mogą więc przyznać np. renty socjalnej, nawet gdyby wnioskodawca jej
zażądał, gdyż nie została przewidziana PomSpołU i  nie została wyliczona w  art.  36
PomSpołU.
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3. Przyznawanie prawa do świadczeń z pomocy
społecznej

3.1. Cel i zadania pomocy społecznej

W art. 2 PomSpołU ustawodawca określił funkcje i organizację pomocy społecznej, wska-
zując w ust. 1 tego artykułu, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej pań-
stwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytu-
acji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Z pomocy społecznej mogą więc korzystać tylko te osoby, które mają
trudności życiowe oraz nie są wstanie ich pokonać, gdyż ich uprawnienia, zasoby i moż-
liwości są niewystarczające.

Pomoc społeczna ma ściśle określone zadania wynikające z  art.  3 PomSpołU. Ich ce-
lem jest wspieranie osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbęd-
nych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
(art. 3 ust. 1 PomSpołU). Zadaniem pomocy społecznej, zgodnie z art. 3 ust. 2 PomSpołU,
jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin, przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasad-
niających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 PomSpołU). Organ, oceniając sytuację mate-
rialną danej osoby lub rodziny, może więc wybrać najbardziej adekwatny sposób i formę
pomocy, uwzględniając ograniczone możliwości pomocy społecznej jako instytucji oraz
potrzeby wszystkich ubiegających się o wsparcie. Z treści tego zapisu wynika, że to nie
wnioskodawca powinien określać we wniosku rodzaj świadczenia, o które się ubiega, a je-
dynie powinien wskazać trudną sytuację życiową i niezbędną potrzebę. Organ w rodzin-
nym wywiadzie środowiskowym powinien natomiast:

1) ustalić problemy występujące w rodzinie oraz niezbędne potrzeby,
2) uwzględnić je w planie pomocy,
3) określić rodzaj, formę i rozmiar świadczeń pieniężnych i/lub niepieniężnych.

Uwzgl dnienie potrzeb osób i rodzin korzystaj cych z pomocy społecznej

Potrzeby osób i  rodzin korzystających z  pomocy społecznej powinny zostać uwzględ-
nione, jeżeli odpowiadają celom i  mieszczą się w  możliwościach pomocy społecznej
(art. 3 ust. 4 PomSpołU). Zapis tego artykułu oznacza, że jeśli osoba lub rodzina wystąpi
z wnioskiem o udzielenie pomocy społecznej na cel, który nie jest związany z niezbęd-
nymi potrzebami tej osoby lub rodziny, oraz potrzeba będzie wykraczać poza możliwości
pomocy społecznej, to organ wyda decyzję odmowną.

Z przepisów PomSpołU nie wynika konieczność udzielania regularnej pomocy społecz-
nej, gdyż pomoc ta nie ma charakteru stałego źródła utrzymania.
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Przykład

Osoba lub rodzina wystąpiła z wnioskiem o zakup telewizora. Brakuje jej jednak środków do życia
na podstawowe potrzeby – zakup żywności i leków. W tym przypadku zakup telewizora nie stanowi
niezbędnego przedmiotu użytku domowego. Organ wyda więc decyzję odmowną, gdyż najpilniej-
szą potrzebą tej osoby nie jest obecnie zakup telewizora, ale żywność czy leki.
W innej sytuacji potrzeba zakupu telewizora może okazać się jednak niezbędną potrzebą,
np. ze względu na nieletnie dzieci w rodzinie i konieczność zapewnienia im dostępu do podstawo-
wego wyposażenia w sprzęt użytku domowego.

3.2. Osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej

3.2.1. Katalog osób uprawnionych do świadczeń

W art. 5 PomSpołU ustawodawca wskazał katalog osób uprawnionych do świadczeń.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, prawo do świadczeń z pomocy spo-
łecznej przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i prze-
bywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 pkt 1 PomSpołU);

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

goterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 CudzU, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypo-
spolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (art. 5 pkt 1 lit. a
PomSpołU);

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze wzglę-
dów humanitarnych lub zgody na  pobyt tolerowany – w  formie schronie-
nia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego (art.  5 pkt  2 lit.  b
PomSpołU);

3) mającym miejsce zamieszkania i  przybywającym na  terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz człon-
kom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 WjazdObywUEU, posiadającym prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5
pkt 3 PomSpołU).

Ważne

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania
oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 CudzU, lub na podstawie zezwo-
lenia, o którym mowa w art. 176 CudzU.
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Ustawodawca dodatkowo definiuje osoby uprawnione, określając w art. 6 PomSpołU sy-
tuację osób, które mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej. Są to:

1) osoba bezdomna,
2) osoba całkowicie niezdolna do pracy,
3) osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku,
4) osoba samotna,
5) osoba samotnie gospodarująca,
6) rodzina.

Osoba bezdomna

Definicja osoby bezdomnej zawarta w art. 6 ust. 8 PomSpołU wskazuje, że jest to:
1) osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i niezameldowana na pobyt stały,
2) osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lo-

kalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Osoba całkowicie niezdolna do pracy

Całkowita niezdolność do pracy oznacza (art. 6 pkt 1 PomSpołU):
1) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach

z FUS lub
2) zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
3) legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku

Niezdolność do pracy z tytułu wieku następuje po osiągnięciu wieku emerytalnego okre-
ślonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 EmRentyFUSU.

Osoba samotna

Osobą samotną jest osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeń-
skim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych (art. 6 pkt 9 PomSpołU).

Osoba samotnie gospodaruj ca

Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo do-
mowe (art. 6 ust. 10 PomSpołU). Osobą uprawnioną jest osoba pełnoletnia, która sa-
motnie gospodaruje. Organ w trakcie postępowania administracyjnego musi więc zgro-
madzić dowody w sprawie, określając w rodzinnym wywiadzie środowiskowym sytuację
osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową tylko wnioskodawcy.

Rodzina

Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycz-
nym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14 PomSpołU). Poję-
cie rodziny nie jest oparte wyłącznie na więzach pokrewieństwa. Na gruncie tej definicji
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istotne jest również tworzenie wspólnoty. W rozumieniu PomSpołU rodziną jest także
związek konkubencki.

3.2.2. Przedstawiciel ustawowy

Wniosek o świadczenie z pomocy społecznej może złożyć sam wnioskodawca. W jego
imieniu może go złożyć również przedstawiciel ustawowy.

Przykład

Przedstawicielem ustawowym będzie rodzic względem swojego dziecka, który może złożyć wnio-
sek w jego imieniu ubiegając się o pomoc dla niego na dożywianie w szkole.

Status przedstawiciela ustawowego i zakres jego umocowania może wynikać:
1) wprost z przepisów KRO (np. rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka

pozostającego pod ich władzą rodzicielską – art. 98 KRO);
2) z orzeczenia organu – orzeczenie to z reguły wydawane jest przez sąd; musi mieć

ono podstawę w przepisach prawa (np. ustanowienie kuratora na podstawie art. 99
KRO).

Istotę przedstawicielstwa ustawowego wyraża przepis art.  95 §  2 KC, zgodnie z  któ-
rym czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga
za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Ważne

Przedstawiciela ustawowego obciąża obowiązek reprezentowania osoby, dla której został ustano-
wiony.

Do przedstawicieli ustawowych zalicza się:
1) rodziców – są oni przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich

władzą rodzicielską;
2) opiekuna – jest przedstawicielem ustawowym małoletniego, gdy zachodzą ku temu

prawne powody, a także osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie;
3) kuratora – jest przedstawicielem ustawowym dziecka pozostającego pod władzą

rodzicielską, którego nie może reprezentować żadne z rodziców; ustanawia się go
także w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa (m.in. dla strze-
żenia przyszłych praw dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego; dla osoby
ubezwłasnowolnionej częściowej, gdy postanowi tak sąd opiekuńczy; dla ochrony
praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie
ma pełnomocnika);

4) jednego z małżonków – jeżeli reprezentuje ona drugiego małżonka w granicach
wskazanych w art. 29 KRO.
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3.3. Przesłanki przyznania prawa do świadczeń pieni żnych

3.3.1. Wyst pienie co najmniej jednego problemu życiowego z art. 7
ustawy o pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych jest przyznawane po spełnieniu łącznie dwóch przesła-
nek określonych w art. 7 i 8 PomSpołU.

Problemy życiowe

Pierwszą konieczną przesłanką, aby móc ubiegać się o pomoc z pomocy społecznej, jest
wystąpienie co najmniej jednego problemu z art. 7 pkt. 2–15 PomSpołU. Ustawodawca
wymienia w treści artykułu problemy życiowe, w szczególności z powodu których pomoc
społeczna jest udzielana osobom lub rodzinom (art. 7 PomSpołU). Zaliczono do nich:

1) sieroctwo,
2) bezdomność,
3) bezrobocie,
4) niepełnosprawność,
5) długotrwałą lub ciężką chorobę,
6) przemoc w rodzinie,
7) potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi,
8) potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzie-
lane w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
CudzU,

11) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
12) alkoholizm lub narkomania,
13) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
14) klęska żywiołowa lub ekonomiczna.

Inne okoliczności uzasadniaj ce udzielenie pomocy społecznej

Katalog problemów jest katalogiem otwartym (może więc wystąpić inna, niewymieniona
w art. 7 pkt. 2–15 PomSpołU, sytuacja życiowa, która będzie wskazywała na konieczność
udzielenia pomocy), na co wskazuje zapis art. 8 ust. 1: „przy jednoczesnym wystąpieniu
co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2–15 lub innych okoliczno-
ści uzasadniających udzielenie pomocy społecznej”. Przez inne okoliczności należy ro-
zumieć sytuacje, które mieszczą się w granicach celów i zadań pomocy społecznej. Ce-
lem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w dążeniu do przezwyciężenia
ich trudnych sytuacji życiowych. Organ powinien stwierdzić, że udzielenie pomocy jest
konieczne, ponieważ osoba wnioskująca nie może własnymi zasobami i możliwościami
przezwyciężyć trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Pomoc społeczna powinna zostać
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więc udzielona dopiero wtedy, gdy jednostka w sytuacji kryzysowej przestaje być samo-
wystarczalna.

Ważne

Ustawodawca nie definiuje z oczywistych względów pojęcia trudnych sytuacji życiowych, w art. 7
PomSpołU wymienia tylko najczęstsze powody ich powstawania. Ocena zaistnienia tej przesłanki
należy więc do organów pomocy społecznej.

3.3.2. Spełnienie kryterium dochodowego

Drugą przesłanką, od której zależy to, czy prawo do świadczeń pieniężnych zostanie
przyznane, jest wysokość dochodu.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje (art. 8 ust. 1):
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (kry-

terium dochodowe osoby samotnie gospodarującej);
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (kryte-

rium dochodowe na osobę w rodzinie);
3) rodzinie, w  której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe rodziny).

Kryterium dochodowe rodziny oblicza się w następujący sposób: kwotę kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie mnoży się przez liczbę osób w rodzinie: 514 zł × 2 osoby
(dwuosobowa rodzina) = 1028 zł (wysokość kryterium dochodowego rodziny).

Ważne

Oprócz przesłanki spełnienia kryterium dochodowego musi wystąpić co najmniej jeden z powodów
wymienionych w art. 7 pkt. 2–15 PomSpołU.

Definicja kryterium dochodowego

Definicja kryterium dochodowego zawarta jest w  art.  9 PomSpołU. Kryterium docho-
dowe uprawniające do otrzymania świadczeń pieniężnych ulega weryfikacji co 3 lata
z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badanie progu interwencji
socjalnej wykonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (art. 9 ust. 1 PomSpołU).

Od 1.10.2015 r., zgodnie z § 1 pkt 1a KrytŚwPomSpołR, kryterium dochodowe wynosi:
1) dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
2) dla osoby w rodzinie – 514 zł.

3.4. Rodzaje dochodów

Pojęcie dochodu zostało zdefiniowane w  art.  8 ust.  3 PomSpołU. Za dochód uważa
się 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:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych,
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2) składki na  ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne określone w  odrębnych przepi-
sach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Dochód dziecka

Do dochodu dziecka zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z  dodatkiem dla sie-
rot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty
oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z  majątku dziecka (art.  6 pkt  2
PomSpołU).

Dochód na osob  w rodzinie i dochód rodziny

Za dochód na osobę w rodzinie uznaje się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób
w rodzinie (art. 6 pkt 3 PomSpołU).

Dochód rodziny stanowi natomiast suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie (art. 6
pkt 4 PomSpołU).

Renta

Jako renta traktowana jest:
1) renta z polskiego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych,
2) renta strukturalna lub
3) renta socjalna (art. 6 pkt 13 PomSpołU).

Dochód osób prowadz cych pozarolnicz  działalnoś  gospodarcz

Jeżeli pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym
od osób fizycznych, wówczas za  dochód przyjmuje się przychód z  tej działalności po-
mniejszony 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 złożo-
nym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadekla-
rowaną w oświadczeniu tej osoby (art. 8 ust. 5 pkt 1 PomSpołU).

Jeżeli natomiast pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne, wówczas za dochód przyjmuje się kwotę zade-
klarowaną w oświadczeniu tej osoby (art. 8 ust. 5 pkt 2 PomSpołU).


