
Pomoc można otrzymać z GOPS

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu 

interwencji socjalnej.

Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne kryterium dochodowe.

W przypadku ubiegania się o pomoc przez osobę, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo 

domowe, dochód nie może przekraczać 634,00 zł netto.

Kiedy wniosek o pomoc składa osoba z rodziny, dochód na jedną osobę w rodzinie nie może 

przekraczać kwoty 514,00 zł netto.

Gdy natomiast pomoc chce otrzymać rodzina, jej dochód nie może przekraczać sumy kwot 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, np. kryterium dochodowe 3-osobowej rodziny 

oblicza się następująco: 514,00 zł x 3 osoby = 1.542,00 zł.

Powyższe kryteria nie obowiązują, gdy przyznaje się pomoc w formie zasiłku celowego

z powodu zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym przypadku świadczenie 

może być przyznane niezależnie od dochodu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie bądź rodzinie o dochodach niespełniających 

kryterium dochodowego może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy niepodlegający zwrotowi, 

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości 

kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą: 

1. dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł, 

2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł.

maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł. 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Z pomocy społecznej przysługują: 

Zasiłek stały przysługuje:

1)  pełnoletniej  osobie  samotnie  gospodarującej,  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  wieku  lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej;

2)  pełnoletniej  osobie  pozostającej  w  rodzinie,  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  wieku  lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.



Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1)w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa 

niż 604 zł miesięcznie;

2)  w  przypadku  osoby w  rodzinie  -  różnicy  między  kryterium  dochodowym  na  osobę  w 

rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego 

lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek  okresowy  przysługuje w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę, 

niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do  świadczeń  z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1)osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej;

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

Zasiłek okresowy ustala się:

1)  w przypadku osoby samotnie  gospodarującej  -  do  wysokości  różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 

może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2)w przypadku  rodziny -  do  wysokości  różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 

dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

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

2)kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

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.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie 

okoliczności sprawy.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy na zasadach zwrotu



Zasiłek  okresowy może  być  przyznany w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części 

lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w 

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 

a także kosztów pogrzebu.

Osobom  bezdomnym  i  innym  osobom  nie  posiadającym  dochodu  oraz  możliwości  uzyskania 

świadczeń  zdrowotnych  może  być  przyznany  zasiłek  celowy  na  pokrycie  części  lub  całości 

wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. 

Wówczas 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.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia 

losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać 

zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i 

może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny  zasiłek  celowy  -  Świadczenie  może  być  przyznane  w  szczególnie  uzasadnionych 

przypadkach  osobie  albo  rodzinie  o  dochodach  przekraczających  kryterium  ustawowe  -  w 

wysokości  nieprzekraczającej  odpowiednio  kryterium  dochodowego  osoby  samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie  to  może  być  przyznane  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części 

lub całości kwoty zasiłku.

Poradnictwo specjalistyczne, 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 problemy 
funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię 
rodzinną. 
Osoba  lub  rodzina  ma  prawo  do  schronienia,  posiłku  i  niezbędnego  ubrania,  jeżeli  jest  tego 



pozbawiona.

Udzielenie  schronienia  następuje  przez  przyznanie  tymczasowego  miejsca  noclegowego  w 

noclegowniach,  schroniskach,  domach  dla  bezdomnych  i  innych  miejscach  do  tego 

przeznaczonych.

Przyznanie  niezbędnego  ubrania  następuje  przez  dostarczenie  osobie  potrzebującej  bielizny, 

odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, 

która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc tego rodzaju przyznana dzieciom i 

młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 

osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych.

Usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  mogą być  przyznane  również  osobie, 

która  wymaga  pomocy innych  osób,  a  rodzina,  a  także  wspólnie  niezamieszkujący  małżonek, 

wstępni, 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,  okres  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, oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej  samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym  życiu,  której  nie  można  zapewnić 

niezbędnej  pomocy  w  formie  usług  opiekuńczych,  przysługuje  prawo  do  umieszczenia  w 

domu pomocy społecznej.  Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy 

społecznej  odpowiedniego  typu,  zlokalizowanego  jak  najbliżej  miejsca  zamieszkania  osoby 

kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej 

przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 

danego typu zlokalizowanym najbliżej  miejsca zamieszkania osoby kierowanej  wynosi  ponad 3 

miesiące,  osobę  kieruje  się  na  jej  wniosek  do  domu  pomocy  społecznej  tego  samego  typu 

zlokalizowanego jak najbliżej  miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany 

termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.



Osoba  wymagająca  wzmożonej  opieki  medycznej  kierowana  jest  przez  starostę  do  zakładu 

opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie 

wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją 

zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o 

tym właściwego  sądu,  a  jeżeli  osoba  taka  nie  ma  przedstawiciela  ustawowego  lub  opiekuna - 

prokuratora.

Dom pomocy społecznej  świadczy usługi  bytowe,  opiekuńcze,  wspomagające  i  edukacyjne  na 

poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 

osób  w  nim  przebywających.  Organizacja  domu  pomocy  społecznej,  zakres  i  poziom  usług 

świadczonych przez  dom uwzględnia w szczególności  wolność,  intymność,  godność i  poczucie 

bezpieczeństwa  mieszkańców  domu oraz  stopień  ich  fizycznej  i  psychicznej  sprawności.  Dom 

pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy  pomocy  społecznej,  w  zależności  od  tego,  dla  kogo  są  przeznaczone,  dzielą  się  na 

następujące typy domów, dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5)dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu 

pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu 

pomocy społecznej.

Decyzję  o  umieszczeniu  w  domu  pomocy  społecznej  wydaje  organ  gminy  prowadzącej  dom 

pomocy społecznej  lub  starosta  powiatu  prowadzącego  dom pomocy społecznej.  W przypadku 

regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, 

powiadamia  się  osobę  o  wpisaniu  na  listę  oczekujących  oraz  o  przewidywanym  terminie 

oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt  w  domu pomocy społecznej  jest  odpłatny do  wysokości  średniego  miesięcznego  kosztu 

utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i 

ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później  niż  do dnia 31 marca każdego 

roku;



2)  w  domu  pomocy  społecznej  o  zasięgu  powiatowym  -  ustala  starosta  i  ogłasza  w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

3)  w  regionalnym domu pomocy społecznej  -  ustala  marszałek  województwa  i  ogłasza  w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów 

dziecka,

2)małżonek, zstępni przed wstępnymi,

       3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

-  przy czym osoby i  gmina określone w pkt 2 i  3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat,  jeżeli 

mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)mieszkaniec  domu,  nie  więcej  jednak  niż  70  % swojego  dochodu,  a  w  przypadku  osób 

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2)małżonek,  zstępni przed wstępnymi  -  zgodnie z  umową zawartą  z  kierownikiem ośrodka 

pomocy społecznej:

a)  w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej,  jeżeli  dochód  jest  wyższy  niż  300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca 

po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego  na  osobę  w  rodzinie,  z  tym  że  kwota  dochodu  pozostająca  po 

wniesieniu  opłaty  nie  może  być  niższa  niż  300%  kryterium  dochodowego  na  osobę  w 

rodzinie;

3)  gmina,  z  której  osoba  została  skierowana  do  domu pomocy społecznej  -  w  wysokości 

różnicy  między  średnim  kosztem  utrzymania  w  domu  pomocy  społecznej  a  opłatami 

wnoszonymi przez mieszkańca  i jego rodzinę.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub  

wstępni.


