
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE / art. 50 ustawy o pomocy społecznej / 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 12 marca  2004 roku o pomocy społecznej /tj.Dz. U. 2015, poz.163 

ze zm./.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego /Dz. U.2012,poz.712/.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2012, 

poz.823/. 

 Uchwała Nr XXI/209/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 sierpnia 2012 

roku  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...) 

 

 

Przysługuje: 

 

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona 

2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia  lub niepełnosprawności, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

 

 

Dokumenty: 

 

1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług 

opiekuńczych 

2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu 

3. Zaświadczenie od lekarza specjalisty /od psychiatry lub neurologa – dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi/ o potrzebie świadczenia takich usług z podaniem 

rodzaju i ilości godzin /tygodniowo lub miesięcznie/.  

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby lub 

rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o usługi opiekuńcze 

5. Rodzinny wywiad środowiskowy  

6. Oświadczenie o stanie majątkowym 

7. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 

12 miesięcy 

 

 

Procedura postępowania: 

 

1. Osoba ubiegająca się o specjalistyczne usługi opiekuńcze lub jej opiekun składa 

pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Ośrodka /pokój nr 4/ 

lub u Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej. Niezbędne druki dostępne 

są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6 /u pracownika 

socjalnego/ lub na stronie internetowej. Wniosek złożony w formie elektronicznej 

(poprzez platformę e-PUAP) powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub 

profilem zaufanym. 

2. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego 

rejonu. 



3. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie 

/zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w 

ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania 

wnioskodawcy/opiekuna 

4. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do 

wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu specjalistycznych usług 

opiekuńczych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty 

złożenia wniosku. 

5. Odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Ośrodek 

Pomocy Społecznej, na podstawie analizy kosztów realizacji usług lub wynika ona 

z umowy zawartej przez ośrodek z podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

6. Decyzja administracyjna o przyznanej liczbie godzin specjalistycznych usług 

opiekuńczych podpisana przez Dyrektora Ośrodka lub jego z-cę stanowi podstawę 

do wprowadzenia danych do systemu informatycznego przez pracownika Działu 

Świadczeń i Usług 

7. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy/opiekunowi za 

potwierdzeniem odbioru 

8. Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej 

przysługuje  prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w 

sekretariacie Ośrodka /pokój nr 4/ lub za pośrednictwem poczty. 

 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

 

 

 

 

 

 


