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Zabezpieczenie społeczne 

 

system urządzeń (w tym świadczeń) służących 

zaspokojeniu potrzeb bytowych w sytuacjach 

społecznie uzasadnionych, zwłaszcza (ale nie tylko) 

będących następstwem zdarzeń powodujących stratę 

w posiadanych lub spodziewanych zasobach 

gospodarstwa domowego.  

 



Potrzeba bytowa 

 

to, co dotyczy podstaw egzystencji (utrzymania) oraz 

prawidłowego funkcjonowania jednostki (rodziny) w 

społeczeństwie 



Techniki zabezpieczenia 
społecznego 

Pojęcie z zakresu polityki społecznej wskazujące na 

finansowe i organizacyjne sposoby realizacji 

zabezpieczenia społecznego.  

Typy technik: 

- ubezpieczeniowa, 

- zaopatrzeniowa, 

- filantropijna (pomocowa). 



Technika ubezpieczeniowa 

• tworzenie wspólnot osób narażonych na podobne zdarzenia 

socjalne (zwłaszcza losowe), 

• świadczenia finansowane ze składek, z których tworzy się 

scentralizowany, wyodrębniony i samodzielny fundusz , 

• system administrowany przez specjalnie do tego utworzone 

instytucje publiczne lub prywatne działające pod nadzorem 

państwa 

• ustawowe unormowanie rodzaju świadczeń, ich wysokości, 

okoliczności i warunków uprawniających. 



Technika zaopatrzeniowa 

• finansowanie z ogólnych dochodów państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, ewentualnie specjalnego 

podatku, 

• ogół ludności kraju bez względu na aktywność zawodową 

lub pewna jednorodna grupa narażona na podobne 

zdarzenia socjalne, 

• system administrowany przez urzędy publiczne (państwowe 

lub samorządu terytorialnego), 

• świadczenia ustawowo unormowane o niejednorodnym 

charakterze. 



Technika filantropijna 

• środki na zaspokajanie potrzeb bytowych pochodzą 

z dobrowolnych datków, 

• zabezpieczenie realizują podmioty niepubliczne, 

zwłaszcza trzeci sektor,  

• sposób zaspokajania potrzeb bytowych nie jest 

ustawowo unormowany, brak roszczeniowości, 

faktyczna, indywidualna potrzeba, brak 

schematyzmu. 

 



Wsparcie socjalne 

• system świadczeń socjalnych spełniających dwa cele:  

1) wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji (np. 

funkcji prokreacyjnej, ekonomicznej, opiekuńczej)  

- uzasadnienie: brak familiaryzacji płac  

1) wyrównanie szans życiowych poszczególnych 

jednostek. 

Świadczenia nie związane z pozostawaniem w 

stosunku zatrudnienia, unormowane w wielu aktach 

prawnych. 

 



Wsparcie socjalne c.d.  

• świadczenia rodzinne – ustawa z 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, t. j. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1952, 

• świadczenie wychowawcze – ustawa z 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm 

• dodatek mieszkaniowy – ustawa z 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, t. j. Dz. U z 

2017 r., poz. 180 ze zm. 



Wsparcie socjalne 

• świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ustawa 

z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 489 ze zm. 

• świadczeń związanych z edukacją – zasadniczo 

ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm. i ustawa z 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t. j. Dz. U. z 

2016, poz. 1842 ze zm. 

• renta socjalna – ustawa z 27 czerwca 2003 r. o 

rencie socjalnej, t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 982 ze zm. 

 

 

 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej 

Pomoc społeczna rozumiana jako działania na 

rzecz osób potrzebujących ma wielowiekową 

tradycję. 

Fazy rozwojowe pomocy społecznej: 

1) dobroczynność, 

2) opieka społeczna, 

3) pomoc społeczna. 

 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

 

Dobroczynność prywatna - pomoc 

niesiona potrzebującym bez udziału 

państwa przez osoby świeckie, duchowne i 

osoby prawne. 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

Dobroczynność publiczna - pomoc 

niesiona potrzebującym przez osoby 

świeckie, duchowne i osoby prawne przy 

udziale państwa: 

• środki represyjne względem ubogich;  

• nadzór i kontrola nad działalnością w/w 

podmiotów, 

• podejmowanie aktywnych działań na rzecz 

potrzebujących. 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

Opieka społeczna – zaspokajanie ze 

środków publicznych niezbędnych potrzeb 

życiowych jednostki bez jej udziału (ustawa 

z 1923 r. o opiece społecznej). 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

Pomoc społeczna - wspieranie z 

udziałem środków publicznych jednostki 

(rodziny) w samodzielnym zaspokajaniu jej 

niezbędnych potrzeb bytowych. 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

Zakres przedmiotowy  pomocy 

społecznej 

1) pomoc społeczna wąsko rozumiana, 

2) pomoc społeczna szeroko rozumiana.  



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

Pomoc społeczna wąsko rozumiana  - 

system świadczeniowy uregulowany 

ustawą z dnia 12 III 2004 r. o pomocy 

społecznej i aktami wykonawczymi. 

 



Pojęcie i geneza pomocy 
społecznej c.d. 

 

Pomoc społeczna szeroko rozumiana – 

różne nieekwiwalentne formy wsparcia ze 

środków publicznych dla osób i rodzin 

znajdujących się w potrzebie.   



Międzynarodowe źródła prawa do 
pomocy społecznej 

• Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 1961 r., 

• Wspólnotowa Karta Socjalna Praw Podstawowych 

Pracowników z 1989 r., 

• Karta Praw Podstawowych UE, 

• Rozporządzenie Parlamentu EU i Rady Nr 883/2004 z 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. 



Prawo do pomocy społecznej i 
świadczeń wsparcia socjalnego  

w Konstytucji RP 

Konstytucja RP nie przewiduje wprost prawa do 

pomocy społecznej i świadczeń wsparcia socjalnego.  

Prawo to wyprowadza się z praw socjalnych 

uregulowanych w Konstytucji, tj.: 

- prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67), 

- pomocy osobom niepełnosprawnym (art. 69), 

- ochrony dobra rodziny (art. 71), 

- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (art. 75), 

a nadto z przepisu art. 30 dotyczącego godności 

człowieka. 

 



 
Charakter prawa do pomocy społecznej 

w ustawie o pomocy społecznej 

 
Charakter prawa do świadczeń z pomocy 

społecznej jest zróżnicowany ze względu na 

sposób sformułowania przepisów.  

Prawo do świadczeń ma charakter: 

a) fakultatywny (zasada”?”), 

b) roszczeniowy. 

 



Charakter prawa do pomocy 
społecznej w ustawie o pomocy 

społecznej c.d. 

 

Wniosek: Decyzje w przedmiocie 

wszystkich świadczeń z pomocy społecznej 

mają charakter konstytutywny, tj. tworzą 

prawo do danego świadczenia. 

 



Charakter prawa do świadczeń 
wsparcia socjalnego 

Świadczenia wsparcia socjalnego mają z reguły 

charakter roszczeniowy, prawo do nich nie powstaje  

jednak ex lege.  

Wniosek: Decyzje w przedmiocie wszystkich 

świadczeń socjalnego wsparcia mają charakter 

konstytutywny, tj. tworzą prawo do danego 

świadczenia. 

 

 



Organizacja pomocy 
społecznej i realizacja zadań 

pomocy społecznej 

Pomoc społeczną organizują organy administracji 

rządowej i samorządowej,  

współpracując w tym zakresie, na zasadzie 

partnerstwa, z: 

- organizacjami społecznymi i pozarządowymi,  

- Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz  

- osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2). 

 



Realizacja zadań pomocy 
społecznej (art. 15-25) 

Organy pomocy społecznej mogą zlecać 

realizację zadania, udzielając dotacji na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadania organizacjom pozarządowym i 

innym podmiotom   

- ustawa z 24 IV 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 



Zasady pomocy społecznej 

 

1. zasada subsydiarności, 

2. zasada poszanowania godności 

człowieka, 

3. zasada indywidualizacji, 

4. zasada współdziałania, 

5. zasady ograniczenia ochrony. 

 



Zasada subsydiarności 

 

1. zasada przyznawania świadczeń z 

pomocy społecznej (ust.1) 

2. zasada organizacji pomocy społecznej 

(ust. 2). 



Zasada subsydiarności 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 

państwa mającą na celu umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. 



Zasada subsydiarności 

 

„trudna sytuacja życiowa” – zwrot 

niedookreślony, minimum jego treści 

wyznacza art. 7 ustawy 



Zasada subsydiarności 
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z 

powodu: 

- ubóstwa; 

- sieroctwa; 

- bezdomności; 

- bezrobocia; 

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby; 

- przemocy w rodzinie; 



Zasada subsydiarności 

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności; 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego; 

 



Zasada subsydiarności 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomanii; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 



Zasada subsydiarności 

 

„trudna sytuacja życiowa”, której 

jednostka nie jest w stanie pokonać, 

wykorzystując własne: 

- uprawnienia,  

- zasoby i  

- możliwości. 

 



Zasada subsydiarności 

 

uprawnienia - wszystkie prawa, z 

których jednostka mogłaby skorzystać, a 

które mogą przyczynić się do 

przezwyciężenia jej trudnej sytuacji  

życiowej.  

 



Zasada subsydiarności 

 

zasoby - sytuacja majątkowa jednostki 

wyznaczona przez osiągane dochody oraz 

posiadane dobra materialne, w 

szczególności wartościowe przedmioty. 



Zasada subsydiarności 

 

możliwości - właściwości psychofizyczne, 

kwalifikacje zawodowe, posiadane 

umiejętności, aktywność w rozwiązywaniu 

własnych i rodzinnych problemów oraz 

gotowość współdziałania w tym celu z 

innymi. 



Pomoc społeczna a 
obowiązek opieki i 

zabezpieczenia 
materialnego ze strony 

członków rodziny  

? 



Zasada poszanowania 
godności człowieka 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie 

w warunkach odpowiadających godności 

człowieka (art. 3 ust. 1).  



Zasada indywidualizacji 

- badanie potrzeb wnioskodawcy, 

- dopasowanie świadczenia (rodzaju, 

wielkości i formy) do potrzeb 

wnioskodawcy (art. 3 ust. 3). 

Instrumentem umożliwiającym jej 

realizację jest rodzinny wywiad 

środowiskowy (art. 106 ust. 4, art. 107). 



Zasada współdziałania 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej są obowiązane do współdziałania w 

rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej 

(art. 4).  

Współdziałanie to podejmowanie wszelkich 

możliwych środków służących poprawie 

sytuacji jednostki oraz niepodejmowanie 

działań szkodzących. 

 



Zasada współdziałania (c.d.) 

 

Instrumenty realizujące zasadę 

współdziałania: 

- kontrakt socjalny (art. 6 pkt 6 i art. 108), 

- indywidualne programy (bezdomni, 

uchodźcy).  

 



Zasady ograniczenia ochrony 
z tytułu pomocy społecznej 

 

Ograniczenie ochrony z tytułu: 

1. negatywnych zachowań beneficjentów 

(art. 11), 

2. dysproporcji dóbr (art. 12). 



Zasady ograniczenia ochrony 
z tytułu pomocy społecznej 

- marnotrawienie własnych zasobów, 

przyznanej pomocy, 

- brak współdziałania. 

Skutki:  

a) ograniczenie świadczenia,  

b) odmowa przyznania świadczenia, 

c) udzielenie pomocy w formie niepieniężnej 

d) pozbawienie prawa do świadczenia. 



Zasady ograniczenia ochrony 
z tytułu pomocy społecznej 

Ograniczenie ochrony z tytułu dysproporcji 

między udokumentowaną wysokością 

dochodu jednostki, a jej sytuacją majątkową, 

wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w 

stanie przezwyciężyć trudną sytuację 

życiową, wykorzystując własne zasoby 

majątkowe. 

Skutek - odmowa przyznania pomocy. 



Podmioty uprawnione 

 

Adresaci świadczeń: 

1. osoba fizyczna, 

2. podmiot zbiorowy – rodziny. 

 



Podmioty uprawnione 

 

Osoba fizyczna - typowy adresat 

świadczeń, w przypadku którego nabycie 

prawa do świadczeń zależy od: 

- warunków natury formalnej (status, 

miejsce zamieszkania i pobytu),  

- warunków natury faktycznej. 



Podmioty uprawnione 

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 

nie przysługuje: 

1. osobie odbywającej karę pozbawienia 

wolności, 

2. osobie tymczasowo aresztowanej 

(zawieszenie prawa) - art. 13. 



Podmioty uprawnione 

Rodzina jest adresatem świadczeń o ile będzie 

to wynikało z konkretnego przepisu. 

 

Definicja rodziny – osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące (art. 6 pkt 14).  

 



Kryterium dochodowe (art. 8 – 9) 

Warunek nabycia prawa do większości 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, 

któremu musi towarzyszyć co najmniej jeden z 

powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 

ustawy lub inna okoliczność uzasadniająca 

udzielenie pomocy społecznej. 

Probierz oceny sytuacji dochodowej rodziny 

(osoby). 

 



Walor praktyczny 
problematyki dochodu w 
ustawie o pomocy społecznej 

- wyznacznik ubóstwa oraz spełnienia kryterium 

dochodowego, 

- okoliczność wpływająca na wysokość niektórych 

świadczeń pieniężnych, 

- probierz oceny sytuacji dochodowej w zakresie 

obowiązku zwrotu wydatków na realizację 

świadczeń lub obowiązku ponoszenia odpłatności 

za korzystanie z niepieniężnych form wsparcia. 

 



Kryterium dochodowe 

Wysokość kryterium dochodowego 

(art. 8 w zw. z art. 9): 

- osoba samotnie gospodarująca –  701 zł 

- osoba w rodzinie – 528 zł 

- rodzina - suma kwot kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł x 

liczba osób w rodzinie). 

 



Kryterium dochodowe 

1. podlegają weryfikacji co 3 lata, 

2. obowiązują od 1 października roku, w 

którym była przeprowadzana weryfikacja, 

3. rada gminy, w drodze uchwały, może 

podwyższyć kryterium dochodowe (zasiłek 

okresowy i celowy). 



Pojęcie dochodu (art. 8) 

 Suma 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, pomniejszona o: 

• zobowiązania publicznoprawne 

• kwotę alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób. 

 



Pojęcie dochodu (c.d.) 

 

Reguła wliczania do dochodu w pomocy społecznej 

wszystkich przychodów bez względu na źródło i tytuł 

ich uzyskania wzmacnia zasadę subsydiarności 

pomocy społecznej (art. 2 ustawy). 

 



Pożytki niewliczane do dochodu w pomocy 
społecznej (art. 8 ust. 4) 

- jednorazowe pieniężne 
świadczenie socjalne; 

- zasiłek celowy; 

- pomoc materialna dla uczniów 
mająca charakter socjalny albo 
motywacyjny; 

- wartość świadczenia w naturze; 

- świadczenie przysługujące osobie 
bezrobotnej z tytułu wykonywania 
prac społecznie użytecznych; 

- dochód z powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha 
przeliczeniowego; 

 

- świadczenia dla działaczy 
opozycji antykomunistycznej 
oraz osób represjonowanych z 
powodów politycznych 
(ustawa z 20 III 2015 r.); 

- świadczenie wychowawcze, 
dodatek wychowawczy 
(ustawa z 11 II 2016 r.); 

- świadczenie pieniężne dla 
posiadaczy Karty Polaka 
osiedlających się w Polsce 
(ustaw z 7 IX 2007 r.) 



Pożytki niewliczane do dochodu w pomocy 
społecznej (c.d.) 

- jednorazowe pieniężne 
świadczenie socjalne; 

- zasiłek celowy; 

- wartość świadczenia w 
naturze; 

- świadczenie 
przysługujące osobie 
bezrobotnej z tytułu 
wykonywania prac 
społecznie użytecznych, 

- pomoc materialna dla 
uczniów mająca 
charakter socjalny albo 
motywacyjny 

- nie decydują w sposób trwały 
i istotny o poziomie i jakości 
życia, 

- nie wprowadzają 
bezpośrednio żadnych zmian 
w dochodzie osoby z nich 
korzystającej, 

- dotyczą kwestii społecznych 
stanowiących wyzwania dla 
polityki społecznej i 
gospodarczej mających 
bezpośredni wpływ na 
okoliczności udzielania 
pomocy społecznej 

 



Pożytki niewliczane do dochodu w 
pomocy społecznej (c.d.) 

- świadczenia dla 
działaczy opozycji 
antykomunistycznej 
oraz osób 
represjonowanych z 
powodów politycznych, 

- świadczenie 
wychowawcze (dodatek), 

- świadczenie pieniężne 
dla posiadaczy Karty 
Polaka osiedlających się 
w Polsce 

- uzależnienie od pomocy 
społecznej, 

- utrudnia pobudzanie 
aktywnych postaw 
mających na celu 
skłonienie do 
współdziałania w 
rozwiązywaniu trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
doprowadzenie do 
usamodzielnienia w 
zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb, 

- osłabia rolę kryterium 
dochodowego jako 
kryterium podziału dóbr. 

 

służą 

zaspokajaniu 

potrzeb 

bytowych  

decydują o 

poziomie i 

jakości życia 



Podsumowanie  

- konstrukcja dochodu w pomocy społecznej 
powinna umożliwiać  dokonywanie efektywnej, 
całościowej oceny sytuacji majątkowej 
beneficjentów pomocy społecznej, 

- dochód kształtujący sytuację w sferze pomocy 
społecznej powinien mieć charakter dochodu 
„konsumpcyjnego”, 

- zróżnicowanie katalogu pożytków niebranych 
pod uwagę przy ustalaniu dochodu w pomocy 
społecznej w zależności od rodzaju świadczeń. 

 

 



Pojęcie dochodu (c.d.) 

 

Szczególne zasady liczenia dochodu 

dotyczą osób: 

- prowadzących pozarolniczą działalność 

gospodarczą (forma opodatkowania), 

- uzyskujących dochód z nieruchomości 

rolnej (1ha przeliczeniowy = 288 zł). 

 

 



Pojęcie dochodu (c.d.) 

 

- jednorazowy dochód przekraczający 5 

kryterium dochodowe (art. 8 ust. 11), 

- jednorazowy dochód należny za dany 

okres (art. 8 ust. 12), 

- dochód w walucie obcej (art. 8 ust. 13). 



Struktura organizacyjna 
pomocy społecznej (dział III)  

 

Zadania pomocy społecznej wykonują w: 

- gminach -  MOPS (GOPS), 

- powiatach – PCPR, 

- województwach samorządowych – 

regionalne ośrodki polityki społecznej. 



 
Tzw. uprawnienia procesowe i 

władcze: 
 

- wytaczanie powództw o roszczenia 

alimentacyjne, 

-  kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności, 

- składanie wniosku o umieszczenie osoby 

chorej psychicznie, bez jej zgody, w szpitalu 

psychiatrycznym, 

- wydawanie decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach. 

 



Właściwość miejscowa  
(art. 101) 

1) miejsce zamieszkania osoby 

ubiegającej się o świadczenie (zasada).  

2) miejsce pobytu w sprawach 

niecierpiących zwłoki,  

3) miejsce ostatniego zameldowania na 

pobyt stały – osoba bezdomna (art. 6 

pkt. 8). 



Wszczęcie postępowania 
(art. 102) 

1) na wniosek (zasada): 

- osoby zainteresowanej,  

- jej przedstawiciela ustawowego albo  

- innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej 

lub jej przedstawiciela ustawowego, 

2) z urzędu. 



Prawne formy działania organów 
pomocy społecznej w zakresie 

realizacji świadczeń 

 

1. decyzja administracyjna (forma 

podstawowa), 

2. czynności materialno – techniczne, 

3. umowy cywilnoprawne. 



Świadczenia pieniężne  
(art. 36 ust. 1 pkt. 1) 

• zasiłek stały,  

• zasiłek okresowy,  

• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,  

• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne 

usamodzielnienie,  



 
Świadczenia pieniężne c.d.: 

 

• pomoc na usamodzielnienie oraz na 

kontynuowanie nauki,  

• świadczenie pieniężne na utrzymanie i 

pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla cudzoziemców,  

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd. 

 



Świadczenia niepieniężne  
(art. 36 ust. 1 pkt. 2) 

• praca socjalna 

• bilet kredytowany,  

• składki na ubezpieczenie zdrowotne,  

• składki na ubezpieczenia społeczne,  

• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne 

usamodzielnienie, 



Świadczenia niepieniężne  
(art. 36 ust. 1 pkt. 2) 

• sprawienie pogrzebu,  

• poradnictwo specjalistyczne,  

• interwencja kryzysowa,  

• schronienie,  

• posiłek,  

• niezbędne ubranie,  

 



Świadczenia niepieniężne  
(art. 36 ust. 1 pkt. 2) 

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w 

ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy,  

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,  

• pobyt w mieszkaniu chronionym,  

• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,   

 



Świadczenia niepieniężne  
(art. 36 ust. 1 pkt. 2) 

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, 

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,  

• pomoc na zagospodarowanie  

– w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych 

 



Zasiłek stały (art. 37) 

świadczenie okresowe, przysługujące osobie 

pełnoletniej samotnie gospodarującej (art. 6 pkt. 

10) lub pozostającej w rodzinie: 

• niezdolnej do pracy z powodu wieku (art. 6 pkt 7) 

lub 

• całkowicie niezdolnej do pracy (art. 6 pkt 1), 

- uzależnione od kryterium dochodowego. 



Wysokość zasiłku stałego 

Różnica pomiędzy kryterium dochodowym 

a dochodem osoby lub rodziny (brak 

uznania administracyjnego). 

 

• dolna granica: 30 zł miesięcznie, 

• górna granica: 604 zł miesięcznie. 

 



Zasiłek okresowy (art. 38) 

Warunki przyznania prawa do zasiłku 

okresowego: 

• w szczególności: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego; 

• kryterium dochodowe (względne). 

• okres - ustala organ na podstawie okoliczności 

sprawy (zasada).  



Wysokość zasiłku 
okresowego 

W granicach różnicy między kryterium 

dochodowym a dochodem osoby lub na 

osobę w rodzinie, nie mniej niż 50 % tej 

różnicy; 

• górna granica: 418 zł miesięcznie; 

• dolna granica: 20 zł miesięcznie. 

(tzw. względne uznanie administracyjne) 



Zasiłek celowy  
(art. 39 – 39a) 

Świadczenie o charakterze doraźnym 

(jednorazowym). 

Warunki nabycia prawa: 

• cel: zaspokojenie niezbędnej potrzeby 

bytowej (zasada); 

• kryterium dochodowe (zasada). 

 



„Typowy” zasiłek celowy 
(art. 39) 

Świadczenie o charakterze doraźnym 

(jednorazowym). 

Warunki nabycia prawa: 

• cel: zaspokojenie niezbędnej potrzeby 

bytowej; 

• kryterium dochodowe (zasada). 



„Typowy” zasiłek celowy 

Wysokość zasiłku pozostawiona uznaniu 

organu. 

Granice uznania:  

1) potrzeby wnioskodawcy oraz  

2) cele i możliwości pomocy społecznej. 



Świadczenia wsparcia socjalnego 
– na przykładzie świadczeń 
rodzinnych  

• pierwotnie świadczenia realizowane w formie 

ubezpieczenia rodzinnego (dekret z 28.X.1947 r. o 

ubezpieczeniu rodzinnym), 

• obecnie, począwszy od 1 stycznia 1995 r., 

świadczenia realizowane w formie świadczeń 

zaopatrzeniowych, 

• unormowane ustawą z 28.XI.2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2220 ze zm.). 



Podmioty uprawnione do 
świadczeń rodzinnych 

• obywatele polscy, 

• określone kategorie cudzoziemców (art. 1 ust. 2 

ustawy). 

Świadczenia rodzinne przysługują ww. kategoriom 

uprawnionych jeżeli zamieszkują na terytorium RP 

przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują 

świadczenia rodzinne (zasada domicylu, klauzula 

zamieszkania – art. 1 ust. 3).  

 



Rodzaje świadczeń rodzinnych 
(art. 3) 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 
pielęgnacyjne; 

• zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia 
dziecka, na podstawie uchwały rady gminy (art. 22a); 

• fakultatywne inne świadczenia na rzecz rodziny 
wypłacane przez gminę na podstawie uchwały rady 
gminy (art. 22b); 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

• świadczenie rodzicielskie. 

 



Zależność świadczeń rodzinnych od 
kryterium dochodowego  

Przesłanka nie dotyczy:  

• świadczenia rodzicielskiego,  

• świadczenia pielęgnacyjnego,  

• zasiłku pielęgnacyjnego.  

Wysokość kryterium na osobę w rodzinie zależy od rodzaju 

świadczenia: 

• zasiłek rodzinny - 674,00 zł lub 764 zł, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1922 zł, 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 764 zł. 

 

 



Dochód w ustawie o świadczeniach 
rodzinnych (art. 3 pkt. 1) 

Definicja dochodu  skonstruowana przez wyliczenie konkretnych składników 

wchodzących w jego zakres.  

• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o 

podatku dochodowym od osób fizycznych,  pomniejszone o koszty uzyskania 

przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz 

składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

• deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne po pomniejszeniu o należny 

zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne oraz 

• inne enumeratywnie wymienione dochody niepodlegające opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 


