
Co zrobić aby otrzymać pomoc ? 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Zakrzew i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie 

możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, zgłoś się do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Do Ośrodka możesz złożyć wniosek osobiście, 

telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub 

inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc może być także udzielana z urzędu. 

 Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, 

która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji. Pracownik socjalny po rozmowie ma obowiązek 

poinformować Cię o wszelkich możliwych formach pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie 

pomocy, pracownik socjalny w terminie 14 dni od daty złożenia lub zgłoszenia wniosku o  pomoc 

przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie 

dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad 

środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy. Decyzje w 

sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy 

prawo odwołania. 

Kryteria przyznawania świadczeń 

 

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): 

1. ubóstwa, 

2. sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 

5. niepełnosprawności, 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie, 

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

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

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt, 

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

12. alkoholizmu lub narkomanii, 

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Kryteria dochodowe 

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają 

kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o art. 8 ustawy o pomocy społecznej.     

Od dnia 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie 

przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528 zł., przy jednoczesnym 



wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności od pkt.2-14. 

 

     Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności (art. 13 ustawy o pomocy społecznej) nie 

przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza 

się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Powyższe przepisy nie dotyczą osób odbywających 

karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.     

Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  

308,00 zł.   

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom,jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium 

dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 

W przypadku: 

• osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota: 1051,50 zł, 

• rodziny 792 zł na osobę w rodzinie. 

Rodzaje świadczeń 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie świadczy pomoc w następujących 

formach: 

Świadczenia niepieniężne: 

• praca socjalna 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne 

• składki na ubezpieczenia społeczne 

• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie 

• sprawienie pogrzebu 

• poradnictwo specjalistyczne 

• interwencja kryzysowa 

• schronienie 

• posiłek 

• niezbędne ubranie 

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia 

• mieszkania chronione 

• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 



Świadczenia pieniężne: 

• zasiłki stałe 

• zasiłki okresowe 

• zasiłki celowe 

• zasiłki celowe specjalne 

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd 


