
Przebudowa systemu pomocy 
społecznejspołecznej

Założenia do zmian



Pomoc społeczna dziś – gmina

Świadczenia 
pieniężne

• Zasiłki  okresowe, 
celowe, stałe, 
specjalne celowe, 
na 
usamodzielnienie

• Zasiłki „losowo -
klęskowe”

Świadczenia 
niepieniężne

• Opał, 

• Leki,

• żywność, 

• ubranie

Usługi

• Opiekuńcze, 

• Specjalistyczne

• Schronienie

Praca socjalna

Wszystko ,co nie 
mieści się w 

katalogach tuż 
obok

(praca z rodziną, 
poradnictwo, 
interwencje,  

pomoc w zął. spraw 
i inne)Zespół Zespół 

Interdyscyp
linarny

Świadczenia 
rodzinne



Pomoc społeczna dziś – powiat

Piecza zastępcza

Placówki OW

Ośrodki wsparcia

DPS

Nadzór

PFRON PZON 
(orzecznictwo)



Na czym polega pomoc społeczna 
wg ustawy?

Art. 15. Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb.



Praca socjalna -definicja

• Praca socjalna to działalność zawodowa
mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzezfunkcjonowania w społeczeństwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi



Kto tworzy system pomocy społecznej?

• Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej,
współpracując w tym zakresie, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami społecznymi ipartnerstwa, z organizacjami społecznymi i
pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz
osobami fizycznymi i prawnymi.



Zlecanie zadań z zakresu pomocy 
społecznej

Zlecanie zadań - podstawa art. 25 
u o p s 

Typy zadań :
• Wszystkie oprócz ;

– ustalania uprawnień do 
świadczeń, w tym 

OPS,PCPR

– ustalania uprawnień do 
świadczeń, w tym 
przeprowadzania rodzinnych 
wywiadów środowiskowych;

– opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne;

– wypłaty świadczeń pieniężnych.

NGO?



Przykłady zadań zlecanych w systemie 
pomocy społecznej

DPS, Usługi opiekuńcze,
Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

Placówki opiekuńczo 
– wychowawcze, w 

tym wsparcia 
dziennego,

KIS
Mieszkanie 
chronione,

Poradnie 
specjalistyczne 

Noclegownie, 
schroniska

Ośrodki wsparcia (np. 
dla ofiar przemocy w 

rodzinie, dla osób 
starszych)

Rodzinne domy 
pomocy

ŚDS



Kto zleca ?

Zlecanie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy 

społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym, ochrony i promocji 

zdrowia, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w gminach wiejskich

zlecają nie zlecają

2010 rok
2012 rok

25%

75%

Źródło: ngo.pl
Dane za 2010



Rządowy pomysł na zmiany

CELE

• Poprawa efektywności działań wszystkich instytucji i podmiotów
realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej dla uzyskania
skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych osób i rodzin tego wymagających.sytuacji życiowych osób i rodzin tego wymagających.

• Wzmocnienie solidarnościowej misji pracy socjalnej, czyli
umożliwienie wszystkim ludziom rozwoju ich pełnego potencjału,
wzbogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom a także
ingerowanie dokładnie tam gdzie dochodzi do wzajemnego
oddziaływania ludzi i środowiska z zachowaniem zasady
pomocniczości państwa.



Wzmocnienie bezpieczeństwa 
socjalnego obywateli i rodzin przy 

jednoczesnym wzroście ich aktywności 
w rozwiązywaniu własnych problemów 

i trudności życiowych we współdziałaniu 
z instytucjami pomocy społecznej

Podniesienie efektywności systemu 
organizacyjnego pomocy społecznej 

wraz z zapewnieniem jego 
kompatybilności z innymi systemami 

wsparcia

Założenia

Wzmocnienie na poziomie gminy i 
powiatu skuteczności podstawowych 

narzędzi i instrumentów pracy socjalnej 
dla wyprowadzania osób 

i rodzin ze sfery zagrożenia 
wykluczeniem społecznym

Zmiany w obszarze instytucjonalnych 
form pomocy oraz wzmocnienie 

odpowiedzialności rodziny za swoich 
członków korzystających z tej formy 

wsparcia

Założenia



Obszary zmian w założeniu nr 1

Przeformułowanie celów pomocy 
społecznej dla nadania 

Profilaktyka, podniesienie 
aktywności, usługi

Przeformułowanie celów pomocy 
społecznej dla nadania 
priorytetu działaniom  

profilaktycznym 
i aktywizującym oraz usługom 

socjalnym

Praca socjalna

Wypłata świadczeń



Kategoryzacja usług

Usługi 
profilaktyczne

adresowane do osób 
zagrożonych 
ubóstwem i 

wykluczeniem

Usługi 
aktywizujące

adresowane do osób 

pozostających bez 
zatrudnienia, osób

Usługi interwencyjne

służące zabezpieczeniu niezbędnych 
podstawowych potrzeb

osób niepełnosprawnych i starych, 
chorych w ramach usług opiekuńczych

świadczonych w miejscu wykluczeniem

społecznym 
skupiające się na 

edukacji, 
poradnictwie, pomocy 

dla samopomocy,

terapii oraz innych 
usługach 

profilaktycznych

niepełnosprawnych, 
których dysfunkcje w sferze 

społecznej można 
kompensować

usługami aktywizującymi 
lub specjalistycznymi, w 

ramach usług asystenckich

adresowanych do osób 
samotnych 

niepełnosprawnych

świadczonych w miejscu 
zamieszkania, ośrodkach wsparcia, w 

rodzinnych domach

pomocy, w mieszkaniach chronionych 
i domach pomocy społecznej, a także 

osób

i rodzin znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych (przemoc, handel 

ludźmi, klęski

żywiołowe i zdarzenia losowe).



Obszary zmian w założeniu nr 1

Wprowadzenie nowego pojęcia 
„minimalny dochód socjalny” oraz metody jego weryfikacji,  

Minimalny dochód socjalny -oznaczać 
będzie kwotę

Nowe rozwiązanie - „minimalny dochód 
socjalny” będzie stosowane przede 
wszystkim wobec wszystkich osób i będzie kwotę

gwarantującą zaspokojenie potrzeb 
egzystencjalnych rodziny

wszystkim wobec wszystkich osób i 
rodzin, które podejmą współpracę z 

pracownikami socjalnymi

Osoby/rodziny, które nie wykażą gotowości do współpracy z pracownikami 

socjalnymi nie będą korzystały z tego rozwiązania, a jedynie z uprawnień do 

świadczeń rzeczowych z pomocy społecznej.



Obszary zmian w założeniu nr 1

Modyfikacja katalogu świadczeń 

Zasiłek socjalny, który zastąpi 
dotychczasowy zasiłek stały i 

okresowy

Modyfikacja katalogu świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych 

pomocy społecznej 
wraz z uproszczeniem listy tych 

świadczeń

Socjalny dodatek motywacyjny

Socjalna dopłata do usług 
interwencyjnych



„minimalny dochód socjalny”

Ten rodzaj świadczenia pieniężnego będzie 
stanowił różnicę pomiędzy minimalnym

zmotywowania i przywrócenia 
osoby/rodziny do samodzielnego 

funkcjonowania oraz wyjścia z trudnej 
sytuacji życiowej

,
stanowił różnicę pomiędzy minimalnym

dochodem socjalnym, a rzeczywistymi 
dochodami osobami/rodziny (w ujęciu 

pomocy

społecznej) i przyznawany będzie w celu:

,

zapewnienia wsparcia osobie starszej lub 
niepełnosprawnej (zastępstwo 

dotychczasowego zasiłku stałego).



Socjalny dodatek motywacyjny

świadczenie będzie 
powiązane z 
aktywnością osób / 
rodzin chcących rodzin chcących 
skorzystać zarówno z 
systemu usług 
socjalnych jak i poddać 
się wymogom 
kontraktu socjalnego



SOCJALNA DOPŁATA DO USŁUG 
INTERWENCYJNYCH

Dla osób niesamodzielnych –
starszych , starszych , 
niepełnosprawnych

• gwarantowana również w przypadku 
zakupu usługi samodzielnie



Obszary zmian w założeniu nr 2

Szczebel Gminy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Centrum Pomocy i Usług Socjalnych lub 

Miejskie Centrum Pomocy i Usług Socjalnych

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU

GMINY I POWIATU

Miasto na prawach powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejskie Centrum Pomocy i Usług Socjalnych

Szczebel Powiatu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy i Usług 

Socjalnych

Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie Centrum Pomocy i Usług Socjalnych



WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA POMOCY 
SPOŁECZNEJ NA SZCZEBLU GMINY I POWIATU

Działy 
obligatoryjne

Dział Pracy 
Socjalnej

Centrum Pomocy 
i Usług 

Socjalnych

obligatoryjne
Dział Usług 
Socjalnych

Dział 
fakultatywny

Kasa Wsparcia 
Dochodowego



Obszary zmian w założeniu nr 2

Wprowadzenie do systemu 
pomocy społecznej 

niepublicznych podmiotów, 
wykonujących na zlecenie usługi 

socjalne na obszarze gminy

Agencje Usług Socjalnych 

•Usługi o charakterze:

Profilaktycznym,

Aktywizacyjnym,

Interwencyjnym

•Usługi  dla podmiotów – Szpital, ZK, 
DPS, ZOL (pracownik socjalny)

Kto?

NGO, ES, Firmy



Agencja warunki

• 2 pracowników socjalnych,

• wykonywanie działalności -> art. 4 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
związanej z pomocą społeczną oraz reintegracją 
społeczną i zawodową

Status AS przyznaje na 5 lat 
marszałek województwa

społeczną i zawodową

• prowadzeniu działalności wyżej wymienionej minimum 
w okresie 2 lat poprzedzających ubieganie się o status,

• zrealizowanie na rzecz społeczności lokalnych min. 2-
ówch projektów aktywizacji społecznej i zawodowej, 

• dysponowanie bazą lokalową, przystosowaną do 
realizacji określonych usług



AGENCJE Usług Socjalnych - - kłopot



Obszary zmian w założeniu nr 2

WPROWADZENIE DO SYSTEMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ STANDARDÓW USŁUG SOCJALNYCH 
PRZY OKREŚLENIU ICH MINIMALNEGO ORAZ 
OPTYMALNEGO POZIOMUOPTYMALNEGO POZIOMU

WPROWADZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W 
SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH POMOCY 
SPOŁECZNEJ



www.empatia.mpips.gov.pl





Obszary zmian w założeniu nr 3

NOWE SPECJALNOŚCI ZAWODOWE 
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH NIEZBĘDNE DLA 

REALIZACJI ZMIAN W POMOCY SPOŁECZNEJ

Asystentura i 
mediacja 
socjalna

Organizator 
usług 

socjalnych

Animator 
społeczności 

lokalnych



Obszary zmian w założeniu nr 3

NOWE FORMY 
KONTRAKTU 
SOCJALNEGO,SOCJALNEGO,

• rodzinny kontrakt socjalny,

• grupowy kontrakt socjalny.



Obszary zmian w założeniu nr 4

WPROWADZENIE ROZWIAZAŃ, KTÓRE DOPROWADZĄ DO 
POPRAWY FUNKCJONOWANIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

ZMIANY W ZAKRESIE PROCEDURY USTALANIAODPŁATNOŚCI ZA 
POBYTW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEZ CZŁONKÓW 
RODZINY ORAZ USTALENIE REGUŁ PARTYCYPACJI OSOBY 
UMIESZCZONEJ W DOMU POMOCYS POŁECZNEJ, KTÓREJ STAN 
MAJĄTKOWY POZWALA NA REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI



Rok Ogółem Dla budżetu państwa Dla budżetu gminy

2014r. 459.918 tys. zł 450.018 tys. zł 9.900 tys. zł

?? Skutki finansowe zmian wg.MPiPS

2015r. 452.115 tys. zł 442.115 tys. zł 10.000 tys. zł

2016r. 491.738 tys. zł 481.738 tys. zł 10.000 tys. zł

2017r. 558.805 tys. zł 548.805 tys. zł 10.000 tys. zł

2018r. 339.772 tys. zł 329.772 tys. zł 10.000 tys. zł



POWER 2014-2020 a zmiana systemu pomocy społecznej

OŚ I .EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I 
EDUKACJI

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4  Aktywna integracja, 
w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

Cel 1 Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7 Ułatwianie dostępu 
do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w 

tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym

Cel 1 Poprawa jakości usług społecznych (w tym 
deinstyucjonalizacja pomocy włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Cel 2 Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel 3 Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na 
rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społeczno-
zawodowej osób, rodzin i

lokalnych społeczności

deinstyucjonalizacja pomocy 
oraz usługi opiekuńcze

dla osób starszych i niesamodzielnych) 
i zdrowotnych na rzecz osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym



POWER 2014-2020 a zmiana systemu pomocy 
społecznej

Cel 1 Poprawa jakości kształtowania polityki
państwa na rzecz włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa

• przebudowa systemu pomocy społecznej• przebudowa systemu pomocy społecznej
zmierzająca do uzyskania efektywnego
funkcjonowania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej a także zlecania usług
tworzonym agencjom usług socjalnych



Nowy system - nowe ustawy?

Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym

• Kto tworzy ten projekt? - Grupa Robocza przy Klubie 
Parlamentarnym Platformy ObywatelskiejParlamentarnym Platformy Obywatelskiej

• Kierownik grupy - senator Mieczysław Augustyn, 
Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej



Ustawa dotyczy:

zadania w zakresie pomocy osobom niesamodzielnym i ich bliskim; 

zasady ustalania stopnia niesamodzielności; 

rodzaje świadczeń i uprawnień przysługujących osobom niesamodzielnym i ich bliskim oraz zasady i tryb 
udzielania tych świadczeń; udzielania tych świadczeń; 

organizację pomocy osobom niesamodzielnym i ich bliskim; 

kompetencje i kwalifikacje osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi; 

zasady finansowania pomocy osobom niesamodzielnym i ich bliskim; 

zasady i tryb sprawowania nadzoru nad pomocą udzielaną osobom niesamodzielnym i ich bliskim. 



Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym

7 zadań

Autonomia i podmiotowość osób niesamodzielnych. 

Współdziałanie i uzupełnianie się systemów i podmiotów 

Centralna rola rodziny w procesie opieki 

Równa wielkość i dostęp do świadczeń 

Równa konkurencja i jednakowe traktowanie świadczeniodawców 

Minimum ingerencji i wykorzystanie istniejących struktur 

Udział ekspertów i interesariuszy w monitoringu i korektach systemu 



Kilka szczegółów

Stopnie 
niesamodzielności

1 stopnień

Opieka minimum 6 
godzin dziennie

2 stopień

Opieka minimum 4 
godzin dziennie

3 stopnień

Opieka minimum 1,5 
godziny dziennie 



Kto?

Orzeczenie
OPS

Decyzja administracyjna
Osoba niesamodzielna

Pierwszeństwo rodziny w

określeniu form wsparcia
Realizacja Raport do OPS



Sposoby realizacji

Asystenci – rejestr gminny• Asystenci – rejestr gminny

• Opiekunowie – osoby bliskie

• Opieka zastępcza – dla osób bliskich • Opieka zastępcza – dla osób bliskich 
opiekujących się ON (26-21 dni)

• Urlop bezpłatny – rok (gwarancja pracy),

• Zmiana rozkładu czasu pracy opiekuna



Finansowanie usług

• Czek opiekuńczy• Czek opiekuńczy
• Refundacja kwalifikowanych kosztów opieki

– teleopieka ; 
– zakup sprzętu, środków pomocniczych i preparatów niezbędnych do 

właściwej pielęgnacji ciała osoby niesamodzielnej z wyjątkiem 
środków kosmetycznych nie mających właściwości leczniczych; 

– zakup usług wspomagających wykonywanie opieki przez osoby bliskie – zakup usług wspomagających wykonywanie opieki przez osoby bliskie 
w zakresie pielęgnacji ciała, w tym odżywiania. 

– środki na : 
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów , 

• likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w 
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  – w zakresie w 
jakim nie są finansowane lub dofinansowane na podstawie przepisów 
zawartych w innych ustawach;  



Tomasz Dominiak

t.dominiak@subicere.pl

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE


