




OBECNY SKŁAD ZESPOŁU OPS
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● Dyrektor  Jakub Janiak
● Zastępca Dyrektora Iwona Grysko
● Główny księgowy                    Beata Gasz
● Starszy Inspektor Olga Demska
● Księgowa                          Patrycja Kalinowska 
● Kierownik Działu (DRŚ) Grażyna Strachanowska
● Inspektor Izabela Borowiecka
● Inspektor Sabina Bogus
● Referent Natalia Szeliga
● Starszy Pracownik socjalny Tatiana Kuchna
● Starszy Pracownik socjalny Anna Wyligała
● Specjalista pracy socjalnej (Koordynator)     Elżbieta Trzcińska
● Specjalista pracy socjalnej                   Danuta Smentek
● Pracownik Socjalny (Koordynator) Anita Klimek 
● Starszy Inspektor Michał Jochlik                        
● Młodszy Asystent Rodziny Katarzyna Marek
● Główny Specjalista Piotr Lukasik



Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie jest jednostką 
organizacyjną Gminy Radzionków powołaną Uchwałą nr 10/98 z 
dnia 09.01.1998 r. w celu wykonywania zadań własnych i 
zleconych z zakresu pomocy społecznej.
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 Podstawy prawne działalności OPS 



Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie realizuje swoje zadania w 
szczególności na podstawie:

• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

•  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  

•  Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 

•  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

• Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

• Ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”
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• Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

• Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

• Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

•  
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DZIAŁ POMOCY 
ŚRODOWISKOWEJ  



Praca socjalna 
Podstawowym i najważniejszym zadaniem pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie jest praca socjalna, mająca na 

celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 

do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi (art. 6 pkt 12 ustawy  o pomocy społecznej). 

W 2016 r. objęto 249 rodzin tą formą wsparcia. W pracy socjalnej z 

osobami i rodzinami były wykorzystane następujące narzędzia: 

 

8



9

 

W ramach prowadzonej pracy socjalnej podejmowano następujące działania:
● nawiązanie kontaktu z rodziną spokrewnioną – 47 rodzin
● kierowanie klientów do specjalistów (prawnik, psycholog) – 39 rodzin
● pomoc osobom przez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji – 86 rodzin
● skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny – 7

rodzin
● sporządzenie wniosku wraz z kontraktem socjalnym o objęcie rodziny

wsparciem asystenta rodziny – 5 rodzin
● utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach

objętych nadzorem kuratorskim – 18 rodzin
● pomoc osobom w uzyskaniu pracy – 3 osoby
● pomoc w wypełnieniu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in. :

wnioski o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, wnioski o zasiłek rodzinny,
wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub alimentacyjnego,
wnioski o dodatek mieszkaniowy, wnioski do komornika, redagowanie pism do
ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta itp. – 25 rodzin

● współpraca z placówkami oświatowymi, pedagogiem szkolnym w zakresie
uzyskania informacji o małoletnich dzieciach – 16 rodzin
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● stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i
szkoleń, a także uzyskania potwierdzeń pisemnych rejestracji osób – 146 rodzin

● kierowanie klientów do udziału w pracach społecznie użytecznych – 15 osób
● pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty lub emerytury

z ZUS – 4 osoby
● kierowanie osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach – 11 osób
● stała współpraca z placówkami służby zdrowia – 3 rodziny
● udzielenie poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu

problemów – 132 rodziny
● uświadomienie klientom skutków choroby alkoholowej  i motywowanie do podjęcie

leczenia odwykowego – 35 rodzin
● kierowanie osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin do

udziału w terapii odwykowej, (rozmowa z terapeutą uzależnień, udział w mitingach AA) 
– 10 osób.
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Klient pomocy społecznej jest zobowiązany do współpracy z pracownikiem socjalnym. 

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem  rodziny, o 

którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 

rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, 

niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia przez osobę 

bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie 

lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy 

przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie 

świadczeń z pomocy społecznej (art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zatrudnia 5 pracowników socjalnych 

i spełnia ustawowy wymóg ilości zatrudnionych pracowników socjalnych proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców gminy, tj. 1 pracownik socjalny na 50 rodzin lub osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną (art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej). 
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W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Radzionkowie objął pomocą 252 rodziny, w których 

przebywały 564 osoby. Wsparcie finansowe i rzeczowe 

uzyskało 210 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 
 



Wywiad środowiskowy 

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w celu ustalenia sytuacji osobistej, 

rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, aby na podstawie uzyskanej wiedzy można było przyznać pomoc. Na 

podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy zasobów rodziny, zgłoszonych potrzeb oraz 

dokonuje oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski, stanowiące podstawę planowania pomocy. 

             Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni  roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie udzielenia 

pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego 

centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się w terminie do 2 dni od dnia otrzymania wiadomości o potrzebie 

przyznania świadczenia. 

Pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzenia każdego zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy; może również 

wszcząć postępowanie udzielenia pomocy z urzędu.  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. 

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest konieczne dla przyznania świadczenia pomocy społecznej. Brak zgody na 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia lub na jego aktualizację 

stanowi podstawę do odmowy powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym, nie ma 

możliwości przyznania pomocy.
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W 2016 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 1793 wywiady 

środowiskowe dotyczących przyznania pomocy w świadczeń 

pieniężnych lub rzeczowych z pomocy społecznej oraz blisko 878 wizyt 

monitorujących, których celem była wyłącznie praca socjalna z 

klientami Ośrodka. Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzili 41 

wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych na żądanie innych 

jednostek pomocy społecznej oraz na wniosek sądu.
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Kontrakt socjalny
Ma charakter pisemnej umowy pomiędzy pracownikiem socjalnym a rodziną lub osobą 

ubiegającą się o pomoc. Kontrakt określa zobowiązania i uprawnienia obu stron. Do wykonania 

pewnych działań w oznaczonym terminie zobowiązują się zarówno osoba korzystająca ze 

świadczeń, jak i pracownik socjalny. 

W 2016r. Zawarto 5 kontraktów socjalnych, w których zobowiązano osoby do podjęcia 

działań zmierzających do poprawy ich sytuacji oraz uzgodnienia, które dotyczyły udziału w 

pracach społecznie użytecznych.

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono ogółem 249 rodzinom, w tym wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej – 34 rodzinom.

 



Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie udzielał w roku 2016 pomocy osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu:

● ubóstwa – 348 osób w rodzinach 

● bezdomności – 9 osób

● bezrobocia – 374 osób w rodzinach

● niepełnosprawności – 167 osób w rodzinach 

● długotrwałej lub ciężkiej choroby – 151 osób w rodzinach

● potrzeby ochrony macierzyństwa – 104 osób w rodzinach w tym:

- wielodzietności - 60 osób w rodzinach

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – 114 osób w rodzinach

- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 9 osób w rodzinach 
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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 Rzeczpospolitej Polskiej; 

• cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na 
pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP; 

• obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na 
pobyt. 
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Kryteria dochodowe w pomocy społecznej

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 

kwoty 634 zł osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie 

przekracza kwoty 514 zł 
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów przyznania pomocy społecznej wymienionych wyżej lub 

innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 
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Standardy współpracy z rodziną
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Zgłoszenie

Wywiad

Decyzja

Świadczenia 
pieniężne 

+ praca 
socjalna

Zgłoszenie

Wywiad

Decyzja

Praca socjalna

KONTRAKT 
SOCJALNY

Usługi Pomoc pieniężna

Świadczenia 
niepieniężne

1989-2011 2012-2016

PRACA SOCJALNA 

2017+

Zgłoszenie

Wywiad

PRACA SOCJALNA 

KONTRAKT 
SOCJALNY

Praca socjalna

Decyzja

Usługi Pomoc 
pieniężna
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„… Kluczem do likwidacji skrajnego ubóstwa jest
umożliwienie ludziom najbiedniejszym wejścia na drabinę rozwoju”

Jeffrey Sachs

SŁOWO NA PODSUMOWANIE



Sekcja Pracy Socjalnej 
i Wsparcia Rodziny

Zadania:

➢ Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,

➢ Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 

życiowej, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, socjalnych, psychologicznych i 

wychowawczych,



➢ Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie 
ich do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

➢ Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w 
sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

➢ Wspieranie rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez udzielanie 
kompleksowej, profesjonalnej pomocy

➢ Opracowywanie Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie



Podział zadań należących do SPS i SUŚ

Zadania związane z 
przygotowywaniem odpowiedniej 

dokumentacji, tworzenie programów 
i projektów o dofinansowanie 

działań

Zadania związane z 
przygotowywaniem odpowiedniej 

dokumentacji, tworzenie programów 
i projektów o dofinansowanie 

działań

Asystent rodziny
Wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej, pomoc w osiągnięciu 

przez nich podstawowej stabilizacji 
życiowej

Asystent rodziny
Wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej, pomoc w osiągnięciu 

przez nich podstawowej stabilizacji 
życiowej

Usługi opiekuńcze
Pomoc świadczona w domach osób 
samotnie zamieszkujących, które z 
powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawione

Usługi opiekuńcze
Pomoc świadczona w domach osób 
samotnie zamieszkujących, które z 
powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są jej pozbawione



PUNKT KONSULTACYJNO-

INFORMACYJNY  PRZY GMINNEJ 

KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kużaja 19

Radzionków

BEZPŁATNE KONSULTACJE:

Specjalista terpii uzależnień - psycholog

Radca prawny



W 2016 roku w ramach prac Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego udzielono 224 

konsultacji w zakresie spraw rozwodowych i 

majątkowych spowodowanych problemem 

nadużywania alkoholu oraz procedur 

uruchamianych w sytuacji przemocy w rodzinie. 

Zgłaszający otrzymywali również porady prawne 

w zakresie zakresie prawa rodzinnego, karnego 

oraz prawa pracy.



Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 w Gminie Radzionków

Wypełnienie 
formularza 

"Niebieskie Karty"

Wypełnienie 
formularza 

"Niebieskie Karty"

Przekazanie go do 
Przewodniczącego 

Zespołu

Przekazanie go do 
Przewodniczącego 

Zespołu
Powołanie grupy 

roboczej
Powołanie grupy 

roboczej

Praca grupy roboczej    
i członków rodziny 

nad poprawą 
problemowej sytuacji

Praca grupy roboczej    
i członków rodziny 

nad poprawą 
problemowej sytuacji

Zakończenie prac         
w związku z ustaniem 
przemocy w rodzinie

Zakończenie prac         
w związku z ustaniem 
przemocy w rodzinie



Asystent 
rodziny

Ilość rodzin objętych pomocą 
asystenta rodziny:

W roku 2015: 7 rodzin

W roku 2016: 11 rodzin

 



Analiza 
sytuacji 
rodziny

Analiza 
sytuacji 
rodziny

Wniosek o 
przydzieleni
e asystenta 

rodziny

Wniosek o 
przydzieleni
e asystenta 

rodziny

Rozpoczęci
e pracy 

asystenta 
w 

środowisku

Rozpoczęci
e pracy 

asystenta 
w 

środowisku



KIM JEST ASYSTENT RODZINY 
I CO ROBI

Asystent rodziny przez pewien czas 
wspiera rodzinę, aby 

w przyszłości samodzielnie potrafiła 
pokonywać trudności 

życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki               
           i wychowania dzieci.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny, 
czasem towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucji. 

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce 
zmienić w swojej sytuacji życiowej. 



Cechy centralne asystentury rodziny: 
• indywidualizacja pracy – sposób i czas pracy dostosowany 

do potrzeb osoby,
• wsparcie w różnym zakresie: emocjonalnym, 

instrumentalnym, informacyjnym,
• praca w oparciu o więź, budowanie relacji z osobą 

wspieraną,
• dobrowolność zarówno ze strony klienta jak i asystenta,
• duża częstotliwość spotkań i dostosowanie ich długości do 

wykonania danego wspólnego działania,
• długofalowość pracy z rodziną (ok 2 lata),
• zmiana postawy pomagającego z arbitralnego                            
      i urzędniczego” na towarzyszący i partnerski,
• zapewnienie osobie wspieranej poczucia akceptacji                   
     i bezpieczeństwa, przywrócenie wiary we własne 

możliwości,
• niwelowanie stresu i aktywizowanie u osoby wspieranej 

indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem,
• stosowanie narzędzi pozbawionych wymiaru finansowego,
• praca w środowisku przebywania klienta



NAJCZĘSTSZE PROBLEMY Z JAKIMI 

BORYKAJĄ SIĘ RODZINY Z KTÓRYMI 

PRACUJEMY 

Uzależnienie od alkoholu
Przemoc w rodzinie
Trudności w komunikacji pomiędzy członkami 
rodziny
Problemy opiekuńczo – wychowawcze
Problem z realizowaniem codziennych 
obowiązków
Trudności finansowe
Bezrobocie
Samotne rodzicielstwo
Trudności i ograniczenia wynikające    
z przeżytych w dzieciństwie traum



Jakie czynności należą do opiekuna???
Zakres zadań opiekuna jest bardzo 
różnorodny uzależniony jest od stanu zdrowia 
i możliwości osób starszych oraz 
od miejsca zatrudnienia.

Do najczęstszych zadań opiekuna należy:

 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej 
podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie),

 karmienie,
 podawanie leków,
 zmiana opatrunków.

Usługi 
opiekuńcze



● utrzymanie czystości w mieszkaniu (mycie naczyń, 
ścieranie kurzy, odkurzanie),

● Gotowanie,
● robienie zakupów,
● opłacanie rachunków,
● rozporządzanie budżetem finansowym 

podopiecznego,
● organizowanie czasu wolnego,
● rozwój psychofizyczny,
● Usamodzielnianie,
● pomoc rodzinie podopiecznego,
● załatwianie wizyt lekarskich.

Przede wszystkim należy pamiętać, że rolą 
opiekuna jest ciągła aktywizacja 

podopiecznego!!!



Rządowy program 
dla rodzin 

wielodzietnych

Na terenie Gminy Radzionków z Karty Dużej Rodziny 
korzysta 209 rodzin.

Karty Dużej Rodziny w 2016 roku wydano 63 rodzinom. 



Rodzaje świadczeń Rodzaje świadczeń 
rodzinnych rodzinnych 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z 
tytułu: 

 urodzenia dziecka,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego,
 samotnego wychowywania dziecka,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania,
 rozpoczęcia roku szkolnego.



2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka,

3. Świadczenia opiekuńcze:
 zasiłek pielęgnacyjny, 
 świadczenie pielęgnacyjne,
 specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Rodzaje świadczeń Rodzaje świadczeń 
rodzinnych rodzinnych 



Prawo do zasiłku rodzinnego i Prawo do zasiłku rodzinnego i 
dodatków do tego zasiłku przysługuje:dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu 

dziecka,
 opiekunowi faktycznemu dziecka
 osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą 

na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z 
zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok 
sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem 
pełnoletności przez osobę uczącą się).

 osobie uczącej się w szkole lub w szkole lub w szkole wyższej, 
jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

 



Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków 
do tego zasiłku przysługuje:do tego zasiłku przysługuje:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 

zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 

zł. 



Ile wynosi zasiłek rodzinny?Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Wysokość zasiłku rodzinnego od 01.11.2016 r. wynosi 
miesięcznie: 

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 

roku życia;

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe 
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 



  Jednorazowa zapomoga z tytułu Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dzieckaurodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
przysługuje:

 matce lub ojcu dziecka, 
 opiekunowi prawnemu albo 
 opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie 

opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 
rodzinnego o przysposobienie dziecka),

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 
kwoty 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje 
w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.



  Jednorazowa zapomoga z tytułu Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dzieckaurodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli 
matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie 
o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, które wystawia lekarz lub położna 
(oprócz osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, 
a także do osób, które dziecko  przysposobiły)

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka 
objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka 
przysposobionego wniosek składa się w terminie 
12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia, nie później niż do ukończenia 
przez dziecko 18-go roku życia. 



Komu przysługuje zasiłek Komu przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny?pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  niepełnosprawnemu dziecku;
  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności;

  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, 
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w 
wieku do ukończenia 21 roku życia;

  osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł 
miesięcznie.



Komu przysługuje specjalny Komu przysługuje specjalny 
zasiłek opiekuńczy?zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na 
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży 
obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
lub

 rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczeni, rehabilitacji i edukacji.



Specjalny zasiłek Specjalny zasiłek 
opiekuńczyopiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny 
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2  - na okres zasiłkowy 
2016/2017 – 764,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 
520,00 zł miesięcznie.



Komu przysługuje Komu przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne ?świadczenie pielęgnacyjne ?

   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem - 
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się 
orzeczeniem: 

  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 
3 pkt 7 i 8  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. o konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz o konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, 

  o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wysokość świadczenia wynosi 1406,00 zł miesięcznie.



Komu przysługuje zasiłek dla Komu przysługuje zasiłek dla 
opiekuna?opiekuna?

Zasiłek  dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o 
przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z 
mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 
2012 r.

Świadczenie to przysługuje wysokości 520 zł miesięcznie.

Warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłku 
dla opiekuna określa ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów.



Komu przysługują świadczenia z Komu przysługują świadczenia z 
Funduszu Alimentacyjnego? Funduszu Alimentacyjnego? 

Uprawnionymi do otrzymywania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego są:

  dzieci do ukończenia 18 roku życia;
  osoby w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia  

jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej;
  osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności – 

bezterminowo,
Jeżeli komornik nie jest w stanie wyegzekwować  należnych alimentów 
(zarówno zaległych jak i bieżących) w okresie dwóch kolejnych miesięcy.  
Mówimy tu o tzw. bezskuteczności egzekucji.

Świadczenia z funduszy alimentacyjnego przysługują do wysokości 
zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każdą 
z osób uprawnionych.
Świadczenia te można otrzymać pod warunkiem, że dochód w rodzinie 
nie przekracza kwoty 725 zł na osobę. 



Działania podejmowane wobec Działania podejmowane wobec 
dłużników alimentacyjnychdłużników alimentacyjnych

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona 
może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o 
podjęcia  działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Działania te określone są w  ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mają na celu 
wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego zwrotu 
wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego.



Świadczenie wychowawcze – Świadczenie wychowawcze – 
Program 500 +Program 500 +

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 
2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie 
wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i 
zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie 
wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do 
dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 
Wysokość świadczenia wychowawczego to 500 zł miesięcznie 

na dziecko w rodzinie.



Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym, tj: 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, 
opiekunowi prawnemu dziecka:

 a) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez 
względu na dochód rodziny, 

 b) w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko   niepełnosprawne, 
kwoty 1200,00 zł, świadczenie wychowawcze 
przysługuje także na pierwsze dziecko,



Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia 
się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 

czasie porodu.czasie porodu.



Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje 
ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego 
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wynosi 4000 zł.



Dodatek Dodatek 
mieszkaniowy mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których 
przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom 
samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego 
zajmowaniem,
- osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.



Ponad to przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego 
bierze się pod uwagę normatywną powierzchnię użytkową lokalu 
mieszkalnego, czyli powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego 
lub budynku mieszkalnego w, którym znajduje się tylko jeden 
lokal mieszkalny(dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę 
członków gospodarstwa domowego, nie może ona przekraczać:
 45,50 m2 dla 1 osoby 
 52,00 m2 dla 2 osoby 
 58,50 m2 dla 3 osoby 
 71,50 m2 dla 4 osób 
 84,50 m2 dla 5 osób 
 91,00 m2 dla 6 osób
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby 
osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 
powierzchnię tego lokalu o 5 m2.



Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni 
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 
najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w 
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Od. 01.03.2017 r. najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów 
ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.



Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami 
przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego 
lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę 
otrzymującą dodatek w wysokości:
15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 
jednoosobowym,
12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 
osobowym,
10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-
osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza 
się
 opłat za gaz przewodowy,
 energię elektryczna,
 Ubezpieczeń, 
 podatku od nieruchomości,
 opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.



Dodatek Dodatek 
energetyczny energetyczny 

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy 
ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: 
•mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego 
•złożyć wniosek o dodatek energetyczny wraz z umowa 
kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem.
Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii 
elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 
•zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.



Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 roku 
przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie 
pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017r 
do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,22 zł na miesiąc,
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58zł na miesiąc,
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł na miesiąc. 



Stypendia szkolne i zasiłki Stypendia szkolne i zasiłki 
szkolneszkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne jest świadczeniem 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w 
celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania 
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 
ucznia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.



Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku 
formach spośród następujących:

1. Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych w 
szkole, w tym zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w ramach planu nauczania lub udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w kursach 
językowych, informatyczno-komputerowych, itp.
2. Pomoc rzeczowa  o charakterze edukacyjnym, w tym:  zakup 
podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, 
książek typu encyklopedie, słowniki, atlasy, wyposażenia szkolnego typu 
tornister, plecak lub przybory szkolne.
3. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w szczególności: przejazdów środkami komunikacji publicznej 
do i z miejsca pobierania nauki, zakwaterowania w internacie, bursie na 
stancji, posiłków w stołówce – w przypadku uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów.

Kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego 
odpowiada kryterium dochodowemu na osobę w rodzinie wynikającym z ustawy o 

pomocy społecznej – w roku 2016/2017 wyniosło 514 zł



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do 
stałego kontaktu z pracownikami OPS, celem 

informowania nas o tym co dzieje się w 
naszej Gminie, bowiem każda informacja 
która dzięki Państwu może do nas dotrzeć 

szybciej pozwoli na nasza reakcję.

www.ops.radzionkow.pl
 Kontakt:

Tel: 32 286 65 44
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