
 

 

Usługi specjalistyczne 

 

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej gmina organizuje i 
świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. 

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym 

Wszystkie świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka -  jego 
rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby. 

>  W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają 
świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu. 

>  Jeśli osoba potrzebująca wsparcia sama nie zgłosi się z wnioskiem o pomoc, ale 
zachodzi konieczność udzielenia takiej pomocy, pracownik socjalny może wszcząć 
postępowanie z urzędu. W takiej sytuacji jednak, w trakcie prowadzonego 
postępowania, musi on uzyskać zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 
ustawowego na udzielenie pomocy. 

 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze  powinny być dostosowane do szczególnych 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zakres, okres i miejsce świadczenia tych usług ustala ośrodek pomocy 
społecznej. 

Specjalistyczne usługi przysługują: 

1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 
pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 



2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a 
której bliscy nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

 
 

 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
mogą obejmować: 

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym 
uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, 
funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie 
treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie 
asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z 
domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie 
czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji), 

• interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, 
wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja 
działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną, 

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie 
dokumentów), 

• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc 
w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w 
kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających 
z pracy lub jej braku), 

• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie 
przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe), 

• usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 
współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-
pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego), 

• pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych 
remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami), 

• zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć 
rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich 
zapewnionych.. 
 

Wymagane dokumenty: 
 
• ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych, 
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do 

wglądu, 
• kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu), 
• dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy, 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi 

opiekuńcze 
• oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego 

konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych, 
• w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, 

które określa pracownik socjalny, 



• rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego 
może  być u najbliższej  rodziny osoby ubiegającej się o usługi. 

•  kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia 
o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenia o 
niepełnosprawności. 
 

 Podanie o pomoc powinno zawierać 

• datę i miejsce sporządzenia wniosku, 
• imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, 
• nazwę i adres ośrodka pomocy społecznej, do którego skierowany jest 

wniosek, 
• wyjaśnienie jakiej formy pomocy się oczekuje i w jakim zakresie bądź też 

podanie informacji o występującym problemie, 
• podpis osoby składającej wniosek 

 
 

Zasady przyznawania odpłatności za usługi 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb pobierania tych opłat, określa rada 
gminy, w drodze uchwały. 
 

 Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od: 

• wysokości stawki godzinowej usługi, którą to wysokość ustala rada gminy, 
• ilości godzin świadczonych usług, 
• dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, w praktyce - im wyższy 

posiadany dochód, tym wyższa ponoszona odpłatność.  
• od dochodu netto 

 
W szczególnych  sytuacjach można ubiegać się o częściowe lub całkowite 
zwolnienie z odpłatności za usługi, ze względu na: 
 
 

• konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych 
usług,  

• ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub 
ośrodku wsparcia , w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-
rehabilitacyjnej,  

• więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

• zdarzenia losowe. 
 

 
Tryb przyznania świadczeń z pomocy społecznej składa się z dwóch etapów: 

 



1. Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy. 

•  Tutaj mogą Państwo wypełnić i wysłać wniosek elektroniczny. 

• Z wnioskiem można zgłosić się również osobiście, telefonicznie lub pisemnie 
do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. 
Tutaj znajdą Państwo przykładowy formularz wniosku o pomoc. 

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy. 

• Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest 
podstawą udzielenia pomocy. 

• Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby 
ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu. 
 

Brak zgody na  przeprowadzenie  wywiadu jest równoznaczne  z rezygnacją z 
pomocy społecznej. 

 Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za 
usługi. 

 Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia 
zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu 
– bądź nie – tej formy pomocy. 

 
 Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia 
postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w 
terminie 2 dni.  

  Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc. 

  W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą 
zainteresowaną ustalany jest plan pomocy. 

UWAGA W pomocy społecznej  każda sytuacja wymagająca pomocy jest 
rozpatrywana indywidualnie 

 
 

Wydanie Decyzji 

 
Zgodnie z przepisami decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się w najkrótszym 
możliwym czasie. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które można 
rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez osobę ubiegającą się o 
pomoc. 

 
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego, na 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/ewnioski/przekierowanie?redirUrl=https%3A%2F%2Fwnioski.mpips.gov.pl%2Fewnioski%2FwniosekLiferay%2FdodajNowyWniosek.eup%3Fadresat%3D%26kodFormularza%3DPS_1
http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/wzory-dokumentow?p_p_id=wzory_dokumentow_WAR_pomeloportlet_INSTANCE_Av6v5X8iwTv8&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_wzory_dokumentow_WAR_pomeloportlet_INSTANCE_Av6v5X8iwTv8_form_action=pokaz_pdf&_wzory_dokumentow_WAR_pomeloportlet_INSTANCE_Av6v5X8iwTv8_id=PS_1&_wzory_dokumentow_WAR_pomeloportlet_INSTANCE_Av6v5X8iwTv8_czyZalacznik=false


wydanie decyzji jest miesiąc, a w sprawach bardzo skomplikowanych - 2 miesiące. 
Sprawy odwoławcze powinny zostać rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca. 

Od wydanej decyzji  można się odwołać.  Informacja o trybie składania odwołania 
powinna znaleźć się w decyzji (pouczenie to może być wydrukowane małą czcionką i 
znajdować się na końcu dokumentu). 

 

Usługi opiekuńcze  

 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane 
osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy 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. 

Usługi opiekuńcze są zwykle świadczone przez firmy zewnętrzne, z którymi w 
wyniku przeprowadzonych przetargów ośrodki pomocy społecznej podpisały umowy. 
Zakres usług, a także ich standard może być różny w poszczególnych ośrodkach 
pomocy społecznej. 

 

Co trzeba zrobić by skorzystać z usług opiekuńczych? 

Starając się o jakiekolwiek świadczenie z pomocy społecznej nie trzeba wypełniać 
specjalnych wniosków czy formularzy. Wystarczy ustnie lub telefonicznie zgłosić taką 
potrzebę  pracownikowi  socjalnemu.  

W czasie wywiadu środowiskowego pracownik ustali także, jaki zakres usług 
opiekuńczych jest konieczny. 

 Pomoc może być udzielona jedynie wówczas, jeśli wyrażona zostanie zgoda na: 

• udostępnienie koniecznych dokumentów 

• udzielenie pomocy. 

• przeprowadzenie  wywiadu,. 

W ciągu 14 dni roboczych pracownik socjalny powinien przeprowadzić wywiad 
środowiskowy 

 



 

Dokumenty osoby ubiegającej się o pomoc  

• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka (do 
wglądu), 

• w przypadku cudzoziemców dokument określający status w Polsce, 

• decyzja w sprawie przyznania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, 
emerytury pomostowej, renty socjalnej itp., 

• orzeczenie o niepełnosprawności, 

• zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy 
zlecenia, umowy o dzieło itp., 

• w przypadku osób uczących się - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej, 

• w przypadku rolników - zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa 
rolnego (w hektarach przeliczeniowych) oraz dowód opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne rolników, 

• w przypadku osób bezrobotnych - decyzja starosty o uznaniu za osobę 
bezrobotną, o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 
szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o 
pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. 

Zakresy udzielanej pomocy w ramach usług opiekuńczych: 

• pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, tj. zakup niezbędnych art. 
spożywczych, higienicznych i przemysłowych, pomoc w utrzymaniu higieny 
osobistej (mycie, zmiana pampersa, pomoc w ubieraniu), załatwianie wizyt 
lekarskich, gotowanie czy przynoszenie posiłków, utrzymanie porządku i wiele 
innych, 

• opieka higieniczna (dotyczy osób leżących lub poruszających się na wózku), 
czyli toaleta chorego w łóżku, mycie głowy, golenie, zmiana bielizny osobistej i 
pościelowej, pomoc w usprawnianiu chorego itp., 

• zlecona przez lekarza pielęgnacja, 

• zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 

Koszt pomocy 

Pomoc usługowa jest udzielana bez względu na dochód osoby lub rodziny, 
natomiast odpłatność za korzystanie z pomocy usługowej jest uzależniona od 
dochodu osoby lub rodziny. Każda zgłaszana sprawa dotycząca udzielenia pomocy 
jest rozpatrywana indywidualnie. 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustalana jest w drodze uchwały rady 
miasta lub gminy i jest zależna od sytuacji materialnej podopiecznego. 
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