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Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

§Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych  

 kodeks postępowania administracyjnego  

 
 

1. Warunki do uzyskania specjalistycznych usług opiekuńczych   : 
 

 
 osoba wymagająca pomocy w zaspokajaniu szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 
 brak możliwości zapewnienia pomocy ze strony innych osób 
 w przypadku osoby samotnej pozbawionej pomocy innych osób usługi mają charakter obligatoryjny, w sytuacji osoby 

zamieszkałej w rodzinie wymagającej pomocy a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić  jest to pomoc uznaniowa 

 

Pomoc w usługach 
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2.Dokumenty wymagane od wnioskodawcy : 
 

 ustny lub pisemny wniosek o pomoc w formie usług 
 dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) 
 skierowanie lekarskie określające ilość godzin i zakres wskazanej pomocy (wzór do pobrania) 
 zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło -  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym 
wniosek został złożony 

 dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego 

 zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o zasadach prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności oraz o osiąganym z tego tytułu dochodzie 

 dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników/przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą 

 zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych  w 
sytuacji posiadania gospodarstwa rolnego lub dzierżawy 

 decyzja organów przyznających świadczenia pieniężne 
 inne niezbędne dokumenty  wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku 
 dodatkowe informacje od organów państwowych, innych instytucji, członków rodziny itp. pozwalające  na  uzyskanie 

wyczerpującego materiału dowodowego (art. 77 k.p.a.)  
 

 

3. Dokumenty uzyskane w toku postępowania : 
 

 kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego 
 zaświadczenia o dochodach 
 oświadczenie o stanie majątkowym 
  oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za usługi 
 wywiady  przeprowadzone u osób zobowiązanych do alimentacji 
 oświadczenie o uzyskaniu i wysokości ( lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu 12 ostatnich  miesięcy 
 dodatkowe informacje od organów państwowych, innych instytucji, członków rodziny itp. pozwalające  na  uzyskanie 

wyczerpującego materiału dowodowego (art.77 k.p.a.) 
 wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji stosownie do art.103 ustawy o pomocy społecznej 

 

http://mops.suwalki.pl/strona/pdf/zasw_o_stanie_zdrowia_spec.pdf
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4. Odpłatność : 
 

 usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi , którego dochód lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego osoby/rodziny 

 odpłatność za usługi specjalistyczne ustalana jest zgodnie z następującymi wskaźnikami odpłatności : 

dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
przypadający na osobę w rodzinie. 

wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 
1 godzinę dla : 

osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie 

do 634 = 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100% do 132,5 % 1,5 % 3,5 % 

powyżej 132,5% do 165 % 3,0 % 7,0 % 

powyżej 165 % do 187,5 % 5,0 % 11,0 % 

powyżej 187,5 % do 220 % 7,0 % 15,0 % 

powyżej 220 % do 237,5 % 11,0 % 20,0 % 

powyżej 237,5 % do 255 % 15,0 % 25,0 % 

powyżej 255 % do 265 % 22,5 % 32,5 % 

powyżej 265 % do 275 % 30,0 % 40,0 % 

powyżej 275 % do 282,5 % 45,0% 55,0 % 

powyżej 282,5 % do 290 % 60,0 % 70,0 % 

powyżej  290 % do 310%  75,0 % 85,0 % 

powyżej  310% do 330 % 90 % 100,0 % 

powyżej 330 % 100% 100,0 % 
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5. Sposób załatwienia sprawy : 
 

 
Termin 

 decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług  niezwłocznie 
 
 

 
6. Tryb odwoławczy : 
 

 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach ul. Sejneńska 13 za 
pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

 

 
 
 
 
 
 


