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Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

    1. zasiłek stały,
    2. zasiłek okresowy,
    3. zasiłek celowy,
    4. specjalny zasiłek celowy.

    

 

  

ZASIŁEK STAŁY

Jest to świadczenie obligatoryjne, przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy
społecznej. 
Zasiłek stały przysługuje:

    1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
    2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są
niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

    

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu
przepisów o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również
posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

    1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być
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wyższa niż 444 zł miesięcznie,
    2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w
rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

    

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.  

  

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały
nie przysługuje.

  

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego
uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy
społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku
stałego.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

  

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest
do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium  oraz
zasobach  pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na:

    -   długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta powoduje wzrost kosztów utrzymania na skutek
konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym,
dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych);
    -  niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania. Starając się o zasiłek z
tego powodu należy przedstawić przede wszystkim: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/
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niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a
także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia i rehabilitacji;
    -  bezrobocie – przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia
zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie
do zarejestrowania w urzędzie pracy. Ubiegając się o świadczenie z pomocy społecznej z
powodu bezrobocia należy podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z posiadanymi
kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy podjęcia zatrudnienia są istniejące
przeciwwskazania zdrowotne;
    -  możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na przyznanie świadczenia rentowego).

Zasiłek okresowy przysługuje:

    1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej,
    2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.  

Zasiłek okresowy ustala się:

    1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
    2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z powyższym zapisem nie może być niższa niż 50
% różnicy między:

    -  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
    -  kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
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Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

  

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy
społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

  

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  

  

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na
świadczenia zdrowotne.  

  

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

    

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w
wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

    1.  specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium
dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi,
    2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub
całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Świadczenie to ma charakter fakultatywny, a uzależniony jest od tego, czy przypadek osoby lub
rodziny spełnia kryterium szczególnie uzasadnionego oraz jakimi możliwościami finansowymi w
tym zakresie dysponuje ośrodek pomocy społecznej.Te szczególne przypadki muszą być tak
wyraziste i odbiegające od sytuacji osób kwalifikujacych się do otrzymania pomocy przy
spełnianiu kryterium określonego w art. 8 ust. 1, że uzasadniają przyznanie tej szczególnej
pomocy.
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