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 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej, przysługuje:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

    a)    na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d w art. 186 ust.1 pkt. 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej,

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

mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:

- cudzoziemcom przebywajacym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, lub

- cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia, o którym mowa w art 176. ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,



lub

- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w
rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o
którym mowa w art 41a ust. 1 tej ustawy.   

Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie.

W  przypadku  osoby  bezdomnej  właściwą  miejscowo  jest  gmina  ostatniego  miejsca
zameldowania tej osoby na pobyt stały.

W przypadkach  szczególnie  uzasadnionych  sytuacją  osobistą  osoby  ubiegającej  się  o
świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców, którym
udzielono zgody na pobyt tolerowany, i cudzoziemców, właściwą miejscowo jest gmina
miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.
 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

ubóstwa;

sieroctwa;

bezdomności;

bezrobocia;

niepełnosprawności;

długotrwałej lub ciężkiej choroby;

przemocy w rodzinie;

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub 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;

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;



zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r.  dla osoby samotnie gospodarującej będzie nim
dochód nie przekraczający kwoty 776 zł (obecnie 701 zł), natomiast dla osoby w rodzinie –
kwota 600 zł (obecnie 528 zł). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty
uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. 

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące. 

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:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty
uzyskania przychodu;

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrebnych przepisach;

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

zasiłku celowego;

pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
podstawie przepisów o systemie oświaty;

wartości świadczenia w naturze;

świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie
użytecznych;

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o
działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych ( Dz.U z 2020 r. poz 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o
której mowa w art 19. ust 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz.U. z 2020



r. poz.517), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu
pieniężnym i uprawnieniach przysługującym żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U z 2020 r. poz. 619), w art. 5a
ust 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy
przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019 r. poz.1168), w art 10a ust 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujacych cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U z 2020 r.
poz 684) oraz w art 10 ust.2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r.  o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

dochodu z powierzchni użytków rolnych ponizej 1 ha przeliczeniowego;

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz 2407), oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821);

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r.
poz 1162 i 1981) ;

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz 1598);

świadczenia pienieżnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolnosć i niepodległość Polski (Dz.U.
poz.2529);

nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz 1171 oraz
z 2020 r. poz. 568 i 695);

pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472);

środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez
organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę
środowiska naturalnego; 

zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762). 
       

W przypadku dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4 na potrzeby ustalenia prawa do
świadczenia pienieżnego oraz opłaty wnoszonej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust
2 pkt. 2 w dochodzie osoby lub rodziny nie uwzglednia się świadczenia uzupełniającego, o
którym mowa w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu  uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz 1622 i 2473 oraz z 2020 r.



poz.252).  

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie
podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane
z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę
dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym
za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził
działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

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

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami
lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek
wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej
działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich
wykazanych w nich dochodów. 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

przychodu;

kosztów uzyskania przychodu;

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku
gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub
rozlicza się wspólnie z małżonkiem;

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

należnego podatku;

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z
prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.



Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia
się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz
pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do
dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich
utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej. 

Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, w
składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających w
instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w
systemie dozoru elektronicznego,  nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy
społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy
społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji  między wysokością dochodu a rzeczywistą
sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, dyrektor ośrodka pomocy
społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Wydanie decyzji

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o
przyznanie pomocy lub jej odmowie wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią
świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa
w zajęciach klubu samopomocy, przyznanie biletu kredytowanego - tu pomoc udzielana
jest  bez  konieczności  wydawania  decyzji.  Stronom  przysługuje  odwołanie  od  decyzji
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika OPS.

Odwołanie wnosi się na piśmie do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wymagane dokumenty

Sytuację  osobistą,  rodzinną,  dochodową  i  majątkową  osoby  i  rodziny  ustala  się  na
podstawie dokumentów:
• dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
• skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) -



w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;
• dokumentów określających status cudzoziemca Rzeczypospolitej Polskiej;
•  decyzji  właściwego  organu  w  sprawie  renty,  emerytury,  świadczenia
przedemerytalnego  lub  zasiłku  przedemerytalnego,  emerytury  pomostowej,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty
strukturalnej oraz renty socjalnej;
• orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed 1 września
1997  r.,  orzeczenia  lekarza  orzecznika  o  niezdolności  do  pracy,  niezdolności  do
samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
• orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
• zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
zawierającego informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe w części  finansowanej  przez  ubezpieczonego oraz  składki  na  ubezpieczenie
chorobowe;
•  zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  wynagrodzenia  uzyskiwanego  na
podstawie  umowy  agencyjnej,  umowy  zlecenia,  umowy  o  dzieło  albo  w  okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług
rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od
osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  składek  na  ubezpieczenie
emerytalne  i  rentowe  w  części  finansowanej  przez  ubezpieczonego  oraz  składki  na
ubezpieczenie chorobowe;
• zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach za które były
opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
•  dowodu  otrzymania  renty,  emerytury,  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia
przedemerytalnego,  emerytury  pomostowej,  nauczycielskiego  świadczenia
kompensacyjnego,  uposażenia  w  stanie  spoczynku,  renty  strukturalnej  oraz  renty
socjalnej;
•  decyzji  o  przyznaniu  uprawnień  kombatanckich,  zaświadczenia  o  uprawnieniach
kombatanckich  lub  legitymacji  członka  Korpusu  Weteranów  Walk  o  Niepodległość
Rzeczypospolitej  Polskiej;
• zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni  gospodarstwa rolnego w
hektarach przeliczeniowych;
• zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole
ponadpodstawoawej lub szkole wyższej;
•  decyzji  starosty  o  uznaniu  lub  odmowy  uznania  za  osobę  bezrobotną,  utracie  statusu
osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie
lub  przyznaniu  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych,  świadczenia  szkoleniowego,
stypendium,  dodatku  aktywizacyjnego  albo  oświadczenia  o  pozostawaniu  w  ewidencji
bezrobotnych  lub  poszukujących  pracy;
• decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
• zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie
społeczne rolników;
• dowodu opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
•  dowodu  opłacania  składki  na  ubezpiecznie  społeczne  przez  osoby  prowadzące



pozarolniczą  działalność  gospodarczą;
•  zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  zadeklarowanej  podstawie  wymiaru  skłądek   na
ubezpiecznie  społeczne  przez  osoby  prowadzące  pozarolniczą  działalność  gospodarczą;
• decyzji organów przyznajacych świadczenie pieniężne;
• oświadczenia o stanie majatkowym;
•  prawomocnego  orzeczenia  sądu  o  pozbawieniu  władzy  rodzicielskiej  albo  skazaniu  za
umyślne  przestępstwo  popełnione  z  użyciem  przemocy.
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