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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.   
  REKLAMA

  
       
  

    

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw,
starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie
gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa,
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami,
związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem. 

  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w
rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.   Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
przysługuje:         
    -  osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;       
    -  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

      a)    na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz.
818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w
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Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
      b)   na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku,

niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;       
    -  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.
Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), posiadającym prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

  Pomoc społeczna polega w szczególności na:         
    -  przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,       
    -  pracy socjalnej,       
    -  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,       
    -  analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,       
    -  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,       
    -  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb.   

  Główne cele pomocy społecznej:        
    -  wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w
miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka,       
    -  zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, 
     
    -  zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o
niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,       
    -  zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w
tym przemocą w rodzinie,       
    -  integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,       
    -  stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.   

  Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
 (Tekst jednolity  Dz.U. z 2008 r.  Nr 115, poz. 728).
 

W roku 2003 w ramach zmian w systemie pomocy społecznej w pierwszym etapie wyłączono
rentę socjalną z katalogu świadczeń pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2003 renta
socjalna stała się świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na mocy
ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 z późn.
zm.). Szczegółowe informacje dotyczące renty socjalnej znajdują się na stronach internetowych
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

    

W następnym etapie przyjęte rozwiązania w zakresie budowanego jednolitego systemu
świadczeń rodzinnych spowodowały przeniesienie niektórych świadczeń (zasiłek stały, zasiłek
gwarantowany okresowy), wypłacanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) do ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

    Zasady udzielania pomocy społecznej    Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na
wniosek:         
    -  osoby zainteresowanej,       
    -  jej przedstawiciela ustawowego,       
    -  innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.   

  Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.  

Osoba lub rodzina może zgłosić się o przyznanie pomocy do ośrodka pomocy społecznej w
miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie).

  

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia
przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach
świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo
odwołania.
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