Zasady przyznawania pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad
środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty
otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Kryterium dochodowe, które uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
Dla osoba samotnie gospodarującej – 701,00 zł.
Dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.
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 prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach;
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12)alkoholizmu lub narkomanii;
13)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14)klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
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2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) 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);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107,
138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i
1076);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272);
9) 3 świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
10) 4 nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z
2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271).
Za dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 308,00 zł. miesięcznie.
W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby
spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące
i gospodarujące.
Obowiązek alimentacyjny:
Zgodnie z art. 103. ust 1 ustawy o pomocy społecznej Kierownik ośrodka pomocy społecznej
może w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość
świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
Dlatego też pracownik socjalny przeprowadza lub zleca innemu Ośrodkowi przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego (alimentacyjnego) u najbliższej rodziny (dzieci, rodzice) w celu
ustalenia możliwości pomocy, w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z
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pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie
poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej,
dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji
wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

