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Projekt konkursowy pt. „Kompetencje plus”, 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0361/19-00 z dnia 12.02.2020 r. 
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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

Ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 RZESZÓW 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie Programu usług dla osób niepełnosprawnych, jego założeń i koncepcji.  

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. W szkoleniu zostanie wykorzystana 

prezentacja multimedialna. 
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ASPEKTY PRAWNE 

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 

 W marcu 2020 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej opracowało Program „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020”.  

 Jak wskazano w Programie, jego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 

2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2018 r. poz. 2192 z p.zm.). Zgodnie z powyższym, minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyjąć resortowy program wsparcia osób 

niepełnosprawnych mający na celu wsparcie społeczne lub zawodowe osób niepełnosprawnych oraz 

realizację zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3 a w programie tym określa się wysokość udziału środków 

Funduszu na realizację zadań określonego w tym programie. Zgodnie z art. 6 pkt 2 i 3, Środki Funduszu 

przeznacza się na realizację: 

- zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych; 

- zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

 

Ustawa z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym 

Od 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać omawiana ustawa, która tworzy nową instytucję wspierającą 

osoby niepełnosprawne. Fundusz ten jest zasilany na dwa sposoby – przez tzw. daninę solidarnościową oraz 

przez część składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z zapisami ustawy, nowy państwowy fundusz celowy, którego 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie społeczne, 

zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. W ramach powyższego funduszu, realizowanych jest 

obecnie kilka programów w tym: 

1) "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" 

Powyższy program jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

2) „Opieka wytchnieniowa” 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, 

wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia 

swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. 

3) "Centra opiekuńczo-mieszkalne"  
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Z programu skorzystać będą mogły gminy i powiaty chcące utworzyć Centra opiekuńczo-mieszkalne lub 

zlecić ich prowadzenie organizacjom pozarządowym.  

4) "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych 

czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu 

również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez 

umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 

Szczegółowe kwestie związane z ustawą o Funduszu Solidarnościowym, zostaną omówione w dalszej części 

opracowania, w kontekście referowanego Programu. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Szczegółowe kwestie związane z powyższą, zostaną omówione w dalszej części opracowania, w szczególności 

w części dot. zakresu podmiotowego Programu. 

 

Ustawa o pomocy społecznej 

 Zapisy i rozwiązania powyższej ustawy, w kontekście referowanego Programu, zostaną omówione 

w dalszej części opracowania. 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Zapisy i rozwiązania powyższej ustawy, w kontekście referowanego Programu, zostaną omówione w dalszej 

części opracowania. 

 

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych 

z dnia 13 grudnia 2006 roku 

 

 Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku. Zgodnie z dokumentem „celem 

Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych 

wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska  
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zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu 

zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Zasady określone przez Konwencję 

obejmują (art. 3) m.in. pełny i skuteczny udział w społeczeństwie,  integrację społeczną, równość szans. 

 Szczególnie istotny z punktu widzenia omawianego programu jest art. 19 Konwencji dotyczący 

prowadzenia życia samodzielnego i przy włączeniu w społeczeństwo, który stanowi, iż: 

1. osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wyboru miejsca zamieszkania i podjęcia decyzji co do tego, 

gdzie i z kim będą mieszkać, na zasadzie równości z innymi osobami, a także, że nie będą zobowiązywane do 

mieszkania w szczególnych warunkach, 

2. osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do szerokiego zakresu usług wspierających świadczonych 

w domu lub w placówkach zapewniających zakwaterowanie oraz do innych usług wspierających 

świadczonych w społeczności lokalnej, w tym do pomocy osobistej niezbędnej do życia i włączenia 

w społeczność oraz zapobiegające izolacji i segregacji społecznej, 

3. świadczone w społeczności lokalnej usługi i urządzenia dla ogółu ludności będą dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, na zasadzie równości z innymi osobami oraz będą odpowiadać ich potrzebom. 

 

DIAGNOZA SYTUACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

DIAGNOZA DOKONANA PRZEZ AUTORA PROGRAMU 

 W dziale II Programu, przedstawiono i omówiono diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych. 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez autora Programu: 

 Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 

jest  zadaniem  własnym  gminy  o charakterze  obowiązkowym,  finansowanym ze środków własnych 

gminy. Jest to forma wspierania  osób, które z powodu  wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 

pomocy. 

Corocznie obserwuje się wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Z analizy rocznych 

sprawozdań resortowych MRPiPS-03 wynika, że w roku 2018 w stosunku do roku 2017 w gminach 

wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich nastąpił wzrost o 6% liczby osób, którym w drodze decyzji 

administracyjnych przyznano usługi opiekuńcze (z 101 tys. osób w roku 2017 do 107 tys. osób w roku 

2018), co jednocześnie wpłynęło na wzrost rok do roku liczby tych świadczeń o 3,7% (z liczby 32 670 tys. 

świadczeń w roku 2017 do 33 867 tys. w roku 2018) oraz  na  wzrost  o 8,8% przeznaczonych na  te  usługi  
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środków  finansowych (z kwoty 540 761 tys. zł w roku 2017 do 588 385 tys. zł w roku 2018). 

 Według  danych  z  Elektronicznego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 

roku liczba osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z prawomocnym 

orzeczeniem lub wyrokiem sądu, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności osób od 18 roku życia 

wynosiła 766 326 osób. Liczba dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych prawomocnym orzeczeniem 

lub wyrokiem sądu w wieku do ukończenia 16 roku życia wynosiła 219 398 (wg danych w SI EKSMOON 

z dnia 08 stycznia 2020 r.) 

 Z kolei liczba osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano specjalistyczne usługi 

opiekuńcze wzrosła w roku 2018 o 19% w porównaniu do danych za rok 2017 (w roku 2017 świadczenie 

tego rodzaju przyznano ponad 5 tys. osób, a w roku 2018 ok. 6 tys. osób). Na  podstawie  badania  

jednorazowego  DPS-111-137-AP/2018  ośrodki  pomocy społecznej w gminach wykazały, że w roku 2017 

decyzją administracyjną przyznano usługi opiekuńcze 32 345 osobom ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 347 osobom. 

Biorąc również pod uwagę wnioski z monitoringu realizowanego w roku 2018 programu ,,Opieka 

75+", zasadnym jest wsparcie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

poniżej 75 roku życia. Na podstawie analiz szacunkowych stwierdza się, że liczba osób w wieku do 75 roku 

życia, w gminach, w których świadczone są usługi opiekuńcze stanowi ok. 40-50% ogółu osób, którym 

decyzją  administracyjną przyznano świadczenia. 

 

DIAGNOZA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, gmina, powiat i samorząd województwa 

przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej. Zasoby te obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe 

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Sama 

ocena obejmuje natomiast osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz 

ich rozkład ilościowy. Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy  o pomocy społecznej, organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie 

powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego 

dokonaną ocenę, która wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
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Obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej spoczywa zatem na wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań. W ustawie wskazano na 

zaangażowanie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz organów stanowiących 

jednostek. Mimo, że w art. 16a wskazano bezpośrednio na j.s.t. jako odpowiedzialne za przygotowanie 

oceny zasobów pomocy społecznej, pomijając faktyczną rolę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

w praktyce odpowiedzialność za opracowanie tego dokumentu spoczywa właśnie na nich. Ocenę zasobów 

pomocy społecznej sporządza zatem: 

1) miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej, 

2) powiatowe centrum pomocy rodzinie, 

3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

 Przepisy ustawy nie przewidują terminu, w którym jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

powinny przekazać przedmiotową ocenę organowi wykonawczemu, ani nie określają sposobu jej 

przekazania. Oczywiste jest jednak, że przekazanie oceny organowi wykonawczemu musi nastąpić drogą 

oficjalną (zgodnie z przyjętymi w danej j.s.t. zasadami współpracy między j.s.t. a jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej), znajdować potwierdzenie w prowadzonej dokumentacji oraz w terminie, który 

w sposób obiektywny umożliwi organowi wykonawczemu dopełnienie obowiązku przekazania oceny 

organowi stanowiącemu. 

 Samo przedstawienie oceny organowi stanowiącemu jest czynnością techniczną i formalną, 

natomiast istotny jest realny wpływ organu wykonawczego na treść i kształt oceny, a także forma jej 

akceptacji. Organ wykonawczy ma prawo wniesienia uwag do treści oceny. Sposób realizacji tego 

uprawnienia zależy od zasad współpracy w danej j.s.t.. W ustawie nie wprowadzono konieczności 

wydawania w tym zakresie zarządzenia (wójta, burmistrza, prezydenta) czy też uchwały (samorządu 

powiatu, samorządu województwa). Należy więc uznać, że dopuszczalną formą akceptacji oceny zasobów 

pomocy społecznej może być akceptacja dorozumiana w postaci przyjęcia i braku wniesienia uwag. 

 Podstawą oceny zasobów pomocy społecznej jest lokalna sytuacja społeczna oraz lokalna sytuacja 

demograficzna na terenie j.s.t. Samo pojęcie sytuacji społecznej jest pojęciem niedookreślonym 

i różnorodnie rozumianym (uwzględniającym różne aspekty społeczne). Demografia wiąże się bezpośrednio 

ze strukturą ludności na terenie danej jednostki. Ocena zasobów pomocy społecznej dotyczy zadań 

realizowanych bezpośrednio przez OPS na każdym poziomie oraz przez inne podmioty – w tym organizacje 

pozarządowe – realizujące poszczególne zadania z zakresu pomocy społecznej.  
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Analiza ta pozwala ocenić deficyty występujące na terenie danej gminy polegające np. na braku 

wsparcia dla osób uprawnionych, braku odpowiednio przeszkolonej i przygotowanej kadry. Okoliczności 

wyżej wskazane mają na celu ustalenie deficytów w pomocy społecznej, naprawienie błędów, wskazanie 

rekomendacji do ewentualnych zmian oraz zaplanowanie w roku następnym środków finansowych na 

pokrycie deficytów. 

 Dodatkowo należy wskazać, że w celu realizacji potrzeb społecznych i świadczenia pomocy 

mieszkańcom, gmina zobowiązana jest do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, co 

należy do jej zadań własnych o charakterze obowiązkowym (art. 16b ustawy o pomocy społecznej). Strategia 

sporządzana przez daną j.s.t. powinna uwzględniać problemy występujące na jej terenie, a jednocześnie 

pozostawać w zgodzie z celami i założeniami określonymi w strategiach wyższego stopnia, tzn. strategia 

gminna powinna być zgodna ze strategią powiatową i wojewódzką. Celem strategii realizowanych m.in. 

przez gminy jest więc doprecyzowanie i uszczegółowienie celów wskazywanych m.in. w strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej z uwzględnieniem zagadnień związanych z lokalną polityką 

społeczną, a także problemów dotyczących stricte danego regionu. Wyliczenie elementów, które powinna 

zawierać strategia, ma jedynie charakter przykładowy. Ustawodawca posłużył się zwrotem 

„w szczególności”. Strategia powinna zawierać przede wszystkim: 

1) diagnozę sytuacji społecznej, 

2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 

3) określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu 

realizacji strategii oraz jej ram finansowych. 

 

 W celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy na terenie konkretnej jednostki samorządu 

terytorialnego, w zakresie potrzeb dotyczących usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych, zalecanym byłoby uprzednie przeprowadzenie odpowiedniego badania. W części 

diagnostycznej można wykorzystać  (przykładowo) dane pozyskane: 

- z odpowiednich urzędów miast i gmin, 

- z Miejskich i Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności , 

- z Urzędu Statystycznego 

- wywiady (ankiety) z kierownikami ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie objętym badaniem 

a wspierających mieszkańców w tym zakresie, z osobami, które zdaniem diagnozującego mogą być  
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potencjalnymi adresatami pomocy, z osobami już korzystającymi z usług opiekuńczych, opiekunami, osobami 

świadczącymi usługi opiekuńcze (w szczególności specjalistyczne usługi opiekuńcze). 

 Jako główne cele takiej diagnozy należy przyjąć m.in.:  

- analizę dostępności usług, 

- analizę procesu świadczonych usług w perspektywie istniejących szans i zagrożeń, 

- rozpoznanie potrzeb w zakresie dodatkowych usług, 

- analizę zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych wraz z analizą poziomu wiedzy społeczeństwa na temat możliwych form wsparcia.  

 

CELE PROGRAMU 

 

 Cele Programu zostały wyraźnie wskazane w dziale III Programu (w dalszej części Programu cele te 

zostały powtórzone oraz uzasadnione przez autora – w szczególności we Wstępie Programu). Zgodnie 

z zapisami programowymi, strategicznym  celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku 

życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych alba orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych oraz dla dzieci do 16 roku życia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

Powyższe cele wpisują się w politykę społeczną Państwa w zakresie: 

1. Zapewnienia osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia posiadających orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  
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wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia, w ramach usług 

opiekuńczych,  w tym specjalistycznych usług  opiekuńczych. 

2. Poprawy dostępności do usług opiekuńczych, a w szczególności specjalistycznych usług opiekuńczych. 

3. Poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia 

posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych  oraz  dla dzieci do 16 roku 

życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi). 

4. Wsparcia finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 

 

 Warto w tym miejscu wskazać, że pierwotnie w Programie wprowadzone były zapisy, zgodnie 

z którymi gminy przystępujące do Programu, zobowiązane były do zwiększenia liczby godzin świadczonych 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych wskazanych 

w Programie w 2020 r. w stosunku do 2019 r. oraz do przeznaczenia w 2020 r. środków własnych na usługi 

opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości nie niższej niż w 2019 r. Komunikatem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2020 r. , poinformowano o wykreśleniu w/w 

zapisów, co wynikało najprawdopodobniej z sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego i utrudnień wiążących 

się w tym zakresie ze świadczeniami usług opiekuńczych. 

 Opisując cele Programu, określono cenzus wiekowy usług opiekuńczych dla osób w wieku do 75 roku 

życia. Uzasadnienie takiego rozwiązania autor Program opisuje na wstępie Programu wyjaśniając, że 

przyjęcie kryterium wiekowego wynika z faktu, że dla osób w wieku powyżej 75 roku życia przeznaczony jest 

Program „Opieka 75+”, którego podstawowym celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, właśnie dla osób w wieku 75 lat i więcej. 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWYM I PODMIOTOWY PROGRAMU 

 

ADRESAT 

 Sam Program adresowany jest do gmin. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 17 ust. 1  pkt 11 ustawy 

o pomocy społecznej, do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy m.in. organizowanie 

i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadania z zakresu pomocy 

społecznej, które należą do kompetencji gminy ustawodawca dzieli na zadania o charakterze obowiązkowym 

i nieobowiązkowym. Z punktu widzenia planowania budżetu podział ten ma szczególne znaczenie. Zadania 

o charakterze obowiązkowym są to bowiem zadania, które gmina powinna realizować w pierwszej 

kolejności. Natomiast zadania o charakterze nieobowiązkowym powinny być realizowane dopiero po 

wykonaniu wszystkich zadań o charakterze obowiązkowym. Oznacza to, że gmina nie może odmówić 

realizacji zadań o charakterze obowiązkowym z uwagi na brak środków finansowych, które umożliwiłyby ich 

realizację zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. W codziennej pracy i funkcjonowaniu jednostek 

pomocy społecznej, warto zwrócić uwagę na fakt, że uznanie administracyjne obejmuje m.in. prawo organu 

do oceny hierarchii zgłaszanych potrzeb, które należy rozeznać w kontekście ogólnej liczby osób 

ubiegających się o pomoc, oraz zgłoszonych przez nich żądań. Ośrodki pomocy dysponują bowiem 

ograniczonymi środkami finansowymi (nawet przy wsparciu ze strony administracji rządowej), a posiadane 

fundusze muszą być rozdzielane pomiędzy znaczną liczbę osób wymagających wsparcia. Nie ulega więc 

wątpliwości, że organ nie może zabezpieczyć wszystkich potrzeb osób ubiegających się o pomoc, jak również 

zawsze udzielać świadczeń w oczekiwanej przez te osoby wysokości. Żaden z przepisów ustawy o pomocy 

społecznej nie zobowiązuje przy tym organów pomocy społecznej do całkowitego i pełnego pokrycia 

wszystkich potrzeb osób wnioskujących. Podkreślenia wymaga, że przyznawane świadczenie nie służy 

zaspokajaniu wszystkich potrzeb osób ubiegających się o pomoc, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych przy czynnej współpracy osób wnioskujących (wyr. WSA w Lublinie z 28.9.2017 r., II SA/Lu 

290/17). 
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU 

 Określając zakres przedmiotowy Programu wskazano, że jest nim wsparcie finansowe gmin 

w zakresie zwiększenia liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 

osobom będącymi uczestnikami Programu. 

 

ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU – UCZESTNICY PROGRAMU 

Określając zakres podmiotowy Programu wskazano, że Uczestnikami Programu tj. osobami, którym 

świadczone są usługi współfinansowane z Programu, mogą być: 

- osoby niepełnosprawne do 75 roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Dochód tych osób nie może przekroczyć 400 % obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie pokreślono, że uczestnicy 

Programu nie powinni ponosić odpłatności za świadczone im usługi, jeśli są one współfinansowane 

z Programu. świadczone. Odnośnie kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej warto zwrócić uwagę na kilka związanych z nim aspektów: 

- Ustawodawca jednoznacznie zdefiniował w ustawie o pomocy społecznej pojęcie dochodu. Definicja 

dochodu dla celów pomocy społecznej ma charakter autonomiczny a przy obliczaniu dochodu nie mają 

zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- Pojęcie dochodu dla celów pomocy społecznej jest bardzo szerokie, co wynika z tego, że zalicza się do niego 

przysporzenia „bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania”. Jednocześnie ustawodawca taksatywnie 

wymienił składniki, których do dochodu się nie wlicza, 

- Dochód ustalany dla celów pomocy społecznej jest dochodem „netto”. Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 

ust. 3 pkt 1–3 ustawy, dochód ustalony dla celów pomocy społecznej pomniejsza się o miesięczne obciążenie 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne określone  
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w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ubezpieczenia 

społeczne określone w odrębnych przepisach, 

- Przychód ma być pomniejszony o alimenty świadczone na rzecz innych osób – zarówno bieżące, jak 

i zaległe, dobrowolne czy też przymusowe. Żadnych wyłączeń z pomniejszenia ustawodawca nie przewidział. 

  

W zakresie stosowania przepisu art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wyjaśnić należy dodatkowo, że 

rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 (kryterium 

dochodowe), uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Z uwagi na częste korzystanie przez gminy 

z powyższego uprawnienia należy podkreślić, że ustawowe kryterium dochodowe nie jest przesłanką do 

ustalania uprawnienia do świadczeń niepieniężnych. Przykładowo: 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. P-

1.4131.2.2019.KN 

 Rada gminy została upoważniona do podwyższenia kryteriów dochodowych określonym osobom. 

Jednak tak sformułowana kompetencja została ograniczona wyłącznie w odniesieniu do ściśle wskazanych 

świadczeń pieniężnych tj. zasiłku okresowego i celowego. 

 

POJĘCIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

 Autor Programu wskazuje, że Uczestnik Programu będący osobą niepełnosprawną (w wieku do 75 

lat), musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 3 i 4 

w/w ustawy, ustala się 3 stopnie niepełnosprawności (znaczna, umiarkowana, lekka) a do znacznego stopnia 

niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do 

pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub 

długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 Zgodnie z art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia 

ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818) - na wniosek 

centrum usług społecznych. Ośrodki pomocy społecznej (centra usług społecznych) mogą uczestniczyć na 

prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły. Z uwagi na powyższe, w tym charakter  
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pracy adresatów niniejszego opracowania, zasadnym jest przez nich posiadanie podstawowej wiedzy 

w zakresie zasad dot. orzekania i stopniu niepełnosprawności; chociażby na możliwość udzielenia wstępnej 

informacji w tym zakresie swoim podopiecznym. Mając na uwadze fakt, że Program wskazuje na znaczny 

stopień niepełnosprawności, w opracowaniu zostanie omówiony tylko ten rodzaj niepełnosprawności. 

O istnieniu tego stopnia niepełnosprawności przesądzają łącznie trzy przesłanki; pierwsza – 

naruszona sprawność organizmu, druga – niezdolność do pracy albo zdolność do pracy jedynie w warunkach 

pracy chronionej i trzecia – konieczność opieki (stałej lub długotrwałej) i pomocy innych osób w celu 

pełnienia ról społecznych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Ustawodawca wymaga ich 

łącznego spełnienia, na co wskazuje użycie spójnika „i”, brak którejkolwiek z przesłanek oznacza, że osoba 

nie jest niepełnosprawna w stopniu znacznym. 

 Pierwsza przesłanka związana jest z funkcjonowaniem organizmu człowieka. Chodzi o konkretną 

cechę tego organizmu, którą jest naruszenie jego sprawności. Ustawa nie zawiera definicji pojęcia naruszenia 

sprawności organizmu. Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności (r.o.n.s.n.) w § 3 ust. 4 pkt 1 definiuje trwałe (stałe) naruszenie sprawności organizmu 

jako takie, które według wiedzy medycznej nie rokuje poprawy. W § 32 r.o.n.s.n. zostały wskazane przyczyny 

naruszenia sprawności organizmu, które są uwzględniane przy kwalifikowaniu do określonego stopnia 

niepełnosprawności. Wyliczenie dokonane przez ustawodawcę jest wyczerpujące i obejmuje: upośledzenie 

umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, choroby narządu wzroku, 

upośledzenie narządu ruchu, epilepsję, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu 

pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby neurologiczne oraz inne, w tym schorzenia 

endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 

choroby układu krwiotwórczego, a także całościowe zaburzenia rozwojowe. Każdą ze wskazanych przyczyn 

niepełnosprawności oznacza się określonym symbolem, stanowiącym odzwierciedlenie rozpoznania 

uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji 

organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby 

zainteresowanej lub dziecka (§ 32 ust. 2 i 3 r.o.n.s.n.).  

 Drugi element decydujący o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności ma związek ze 

zdolnością do zarobkowania (element ekonomiczny, zawodowy). Warto zauważyć, że mogą tu mieć miejsce 

dwie sytuacje – niezdolność do pracy i zdolność do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Jeśli chodzi 

o pojęcie niezdolności do pracy, to nie zostało ono zdefiniowane w ustawie. Pojęcie warunków pracy 

chronionej zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 2 pkt 7 komentowanej ustawy.  
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Trzeci element umożliwiający zaliczenie osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności to 

konieczność zapewnienia opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w celu 

pełnienia ról społecznych. Konieczność sprawowania opieki została zdefiniowana dla celów orzekania 

o niepełnosprawności w § 29 ust. 1 pkt 2 r.o.n.s.n. Zgodnie z tym przepisem oznacza ona całkowitą zależność  

osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze 

środowiskiem. Natomiast w świetle § 29 ust. 1 pkt 3 r.o.n.s.n. konieczność udzielania pomocy, w tym 

również w pełnieniu ról społecznych, oznacza zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzielaniu jej 

wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania 

w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego 

człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych. Ustawodawca wskazuje 

w omawianym przepisie, że osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym wymaga zarówno opieki, jak 

i pomocy, nie zastosował bowiem alternatywy łącznej „lub”. Oprócz tego opieka i pomoc mają być 

sprawowane w sposób stały lub długotrwały. W § 29 ust. 2 r.o.n.s.n. zawarto definicję długotrwałej opieki 

i pomocy w pełnieniu ról społecznych. Oznacza ona konieczność jej sprawowania przez okres powyżej 12 

miesięcy w w/w zakresach. Jeżeli chodzi natomiast o niezdolność do samodzielnej egzystencji, pojęcie to 

zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 4 komentowanej ustawy i oznacza naruszenie sprawności organizmu 

w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za 

które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. 

 

ORZECZENIE RÓWNOWAŻNE 

 Autor Programu wskazując na orzeczenia równoważne do orzeczeń o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, odnosi się wprost do przepisów art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zawartymi w nich normami, orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 

1,  
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- jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 

 Jednocześnie osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (01 stycznia 1998 r.) zostały zaliczone 

do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą 

orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy. Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy 

inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo 

osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za 

niepełnosprawne, z tym że: 

1) osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia 

niepełnosprawności; 

2) pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. 

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA 

 Uczestnikami Programu mogą być również dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  

 Zgodnie z art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli 

mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, 

z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność 

zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób 

przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Jednak osobom młodszym niż 16 lat nie ustala 

się stopnia niepełnosprawności, a jedynie samą niepełnosprawność jako taką. Szczegółowe zasady dotyczące 

kwalifikowania do osób niepełnosprawnych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. 

roku życia. 

 Ustawodawca, podobnie jak przy stopniach niepełnosprawności, wskazał przesłanki, których 

spełnienie warunkuje zaliczenie do osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, jest to naruszenie sprawności 

fizycznej lub psychicznej, którego przewidywany czas trwania przekroczy 12 miesięcy.  
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Po drugie, owo naruszenie sprawności organizmu powoduje konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub 

pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne 

osobie w danym wieku. Elementem odróżniającym niepełnosprawność do 16 roku życia od stopni 

niepełnosprawności jest brak ekonomicznego (zawodowego) kryterium oceny. Ta sfera aktywności życiowej 

nie jest brana pod uwagę przy ocenie niepełnosprawności osób do 16. roku życia. 

Artykuł 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy nakazuje w przypadku takiego ustalenia, określić w orzeczeniu 

konieczność: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, 

rehabilitacji i edukacji w stosunku do niepełnosprawnego dziecka. To właśnie orzeczenie 

o niepełnosprawnościami z zawartymi w/w ustaleniami umożliwia uznanie dziecka do 16 roku życia za 

uczestnika omawianego Programu. 

 

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG 

 W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50 % kosztów realizacji usług 

opiekuńczych. W kwietniu 2020 r. Program w tym zakresie został zmieniony poprzez dodanie sformułowania 

„w tym także kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących usługi opiekuńcze, 

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w rozumieniu ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 

z późn. zm.). Jednocześnie autor Programu określił, że środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację 

usług opiekuńczych, gmina otrzyma jeśli: 

- dane usługi realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy 

lub gminnych jednostek organizacyjnych; 

- zleca realizację tej usługi organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 

oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy; 

- kupuje usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego. 

 

 Szerszego omówienia wymaga zlecenie realizacji usługi podmiotom pożytku publicznego. Zgodnie 

z art. 25 ustawy o pomocy społecznej, organy administracji rządowej i samorządowej, mogą zlecać realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia  
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych w dalszej części tego przepisu 

„podmiotami uprawnionymi”. Co więcej, obowiązek współpracy samorządu (a tym samym placówek pomocy 

społecznej) z organizacjami społecznymi i pozarządowymi wynika bezpośrednio z ustawy o pomocy 

społecznej. W myśl zapisów art. 2. ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy pomoc społeczną organizują organy 

administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Podobnie ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie jednoznacznie stwierdza, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze 

zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi (art.5 ust. 1) 

 Zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 

pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 

2. Organizacjami pozarządowymi są: 

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. 

o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa 

handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, 

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 

1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację  
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celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

4. Przepisów działu II nie stosuje się do: 

1) partii politycznych; 

1a)europejskich partii politycznych; 

2) związków zawodowych i organizacji pracodawców; 

3) samorządów zawodowych; 

4) (uchylony) 

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne; 

5a) europejskich fundacji politycznych. 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 

statutową w danej dziedzinie może przybierać formy:  

 Powierzania im wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji; powierzanie wykonywania zadań publicznych ma miejsce, kiedy samorząd przekazuje 

organizacji realizację danego zadania oraz środki finansowe pokrywające całość kosztów jego 

wykonania. 

 Wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

 Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa powyżej, odbywają się po przeprowadzeniu 

otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w art. 11a-11c lub art. 19a (tryby te z uwagi na 

charakter usługi nie będą miały zastosowania w przypadku omawianej problematyki)  

 W otwartym konkursie ofert, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych w tym trybie, następuje w sposób zapewniający 

wysoką jakość wykonania danego zadania. Otwarty konkurs ofert może być ogłaszany przez organ 

administracji publicznej:  

- z własnej inicjatywy, 

- w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego z własnej inicjatywy przez organizację 

pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy.   

 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, wniosek w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania 

publicznego zawierać musi co najmniej:  

- opis zadania publicznego przeznaczonego do realizacji;  
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- szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego zadania publicznego.  

 Analizując celowość zlecenia realizacji zadania publicznego na rzecz podmiotów zaliczanych do tzw. 

trzeciego sektora organ administracji publicznej bierze pod uwagę następujące elementy:  

 stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym (wskazanym w programie 

współpracy);  

 zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania;  

 dostępność środków publicznych na realizację zadań publicznych;  

 korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.  

 Przedmiotowa analiza powinna zostać przeprowadzona w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia 

wniosku, a o podjętym rozstrzygnięciu organ administracji publicznej obowiązany jest poinformować 

wnioskodawcę. Jeśli wniosek został uwzględniony, organ administracji publicznej przekazuje także 

wnioskodawcy informację o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie objętym złożonym 

przez niego wnioskiem. 

 Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert (zarówno z inicjatywy organu administracji publicznej, 

jak i z inicjatywy strony pozarządowej) podlega wielu wymogom formalnym. Złożone w jego toku oferty 

należy sporządzić według obowiązującego wzoru, określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań. Szczegółowy zakres organizacji, przebiegu konkursu i jego poszczególnych etapów 

reguluje treść art. 13-19 ustawy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zgodnie z art. 17 ustawy organ 

administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji 

zadania, w szczególności: 

1) stopnia realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem. 

 

 Dodatkowo, w przypadku zlecania realizacji usługi w ramach programu organizacjom pożytku 

publicznego, autor Programu nakazał, gminom stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 

zgodnie z Rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi stosowania społecznie  
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odpowiedzialnych zamówień publicznych. Tekst powyższych Rekomendacji znajduje się na końcu niniejszego 

opracowania (załącznik nr 1). 

 

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU 

 

 Źródłem finansowania Programu, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu 

Solidarnościowego na 2020 r. w kwocie 40 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Realizacja Programu następuje w trybie naboru 

wniosków, dokonywanego jest przez wojewodów. Realizując ten tryb, wojewoda sporządza i przekazuje 

Ministrowi wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków. Następnie 

Minister weryfikuje i zatwierdza listę rekomendowanych wniosków. Listę tą wojewoda zamieszcza na 

swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej w terminie 30 dni od 

opublikowania zatwierdzonej przez Ministra listy rekomendowanych wniosków. 

 Samo przekazanie środków przez Ministra następuje na podstawie umów zawartych 

z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom na podstawie umów w sprawie 

przyznania środków w ramach Programu. Umowa ta powinna zawierać szczegółowe zapisy dot. warunków 

przekazywania i rozliczania środków w układzie rocznym. W trakcie szkolenia zostanie omówiona na 

konkretnym przykładzie tego typu umowa. 

 Podmioty  realizujące zadania wynikające  z  umów  zawartych w ramach Programu, są obowiązane 

do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Funduszu Solidarnościowego oraz 

prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków 

wydatków (powyższe stanowi powtórzenie normy określonej w art. 17 ustawy o Funduszu 

Solidarnościowym). 

 Odrębnym zagadnieniem pozostaje kwestia pokrywania kosztów ze środków Programu. Naczelną 

zasadą jest, że takie koszty będą pokrywane o ile związane są bezpośrednio z realizacja usług a ten sam 

wydatek nie może być podwójnie finansowany w ramach Programu. Aby wydatek mógł być uznany za 

kwalifikowany: 

- musi być poniesiony w okresie realizacji zadania, z tym że Program dopuszcza wykorzystanie środków na 

zasadzie refundacji poniesionych wydatków lub na zasadzie zaliczki tj. na sfinansowanie wydatków 

środkami z Programu, w sposób umożliwiający terminową realizację płatności za zrealizowaną usługę 

opiekuńczą, 
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- rozliczony w sposób i w terminach wskazanych w umowie zawartej z wojewoda, 

- nie może być wydatkiem określonym w dziale VI ust. 6 Programu jako koszt niekwalifikowany zadania. 

 

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU – TRYB, FORMALNOŚCI 

 

Aby przystąpić do Programu, gminy muszą złożyć do wojewody wniosek, zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Programu. We wniosku tym muszą uwzględnić w szczególności przewidywana liczbę 

uczestników Programu i koszt realizacji usług opiekuńczych. Następnie wojewoda weryfikuje złożone 

wnioski, sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do zatwierdzenia. Samo 

złożenie wniosku na środki finansowe z Programu nie jest równoznaczne z przyznaniem środków Funduszu 

Solidarnościowego w wysokości wskazanej we wniosku. 

 Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek na środki finansowe 

z Programu w postaci papierowej, należy przesłać listem poleconym do wojewody właściwego ze względu 

na położenie gminy, na terenie której będą realizowane usługi opiekuńcze lub złożyć osobiście we 

właściwym urzędzie wojewódzkim. Wniosek na środki finansowe z Programu w postaci elektronicznej, 

należy przesłać za pośrednictwem  platformy  ePUAP w terminie  wyznaczonym  do  złożenia  ofert  

w postaci  papierowej.  Wniosek   ten  musi być opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we 

wniosku na środki finansowe z Programu, wojewoda informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach 

i wzywa do poprawienia  tego  wniosku  w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia wniosku. 

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub  błędów  w  poprawionej  wersji wniosku, wniosek 

ten nie podlega rozpatrzeniu Wojewoda po dokonaniu oceny przekazanych przez gminy wniosków, 

przekazuje Ministrowi listę rekomendowanych wniosków zakwalifikowanych do Programu w terminie i na 

zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 Minister w trakcie rozpatrywania wniosków na środki finansowe z Programu zakwalifikowanych do 

Programu przez wojewodów, może żądać dodatkowych wyjaśnień oraz przekazania dokumentacji. Może 

również wyłączyć wniosek z postępowania ze względów formalnych lub merytorycznych, zawiadamiając 

wojewodę o przyczynie odrzucenia wniosku. Minister weryfikuje listę rekomendowanych wniosków 

przesłanych przez wojewodów i przyznaje środki Funduszu Solidarnościowego do wyczerpania limitu 

środków przeznaczonych na realizację Programu, z tym że kwota przyznanych środków Funduszu 

Solidarnościowego może być niższa od wskazanej we wniosku wojewody. Jak wskazano w Programie:  
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„Minister zastrzega sobie prawo zaproponowania innej kwoty wsparcia finansowego niż wnioskowana 

przez wojewodę a w takim przypadku wojewoda zobowiązany będzie do aktualizacji wniosku na środki 

finansowe z Programu.” 

 Do środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację Programu stosuje się 

odpowiednio art. 60-67 i art. 169 ustawy o finansach publicznych, z tym że organem właściwym do 

umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu Solidarnościowego, 

a także wydania  decyzji o zwrocie  w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem 

albo pobrania  ich nienależnie  lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda. 

 

ZADANIA PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE 

 

 W Programie szczegółowo określono zadania poszczególnych organów, odpowiedzialnych za jego 

wykonanie i realizację. Zadania te opisano w dziale X, którego treść w dużej części stanowi powtórzenie 

przyjętych i opisanych rozwiązań w innych działach Programu. Organami tymi są: Minister (minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia społecznego – Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej), wojewodowie, wójt 

burmistrz lub prezydent 

Do zadań Ministra należy: 

1) Opracowanie Programu. 

2) Ogłoszenie Programu oraz zamieszczenie ogłoszenia o naborze wniosków w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Ministra. 

3) Weryfikowanie złożonych przez wojewodów list rekomendowanych wniosków i ich zatwierdzenie. 

4) Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra zatwierdzonej 

listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu. 

5) Zawieranie umów z wojewodami w sprawie przekazania środków Funduszu Solidarnościowego 

przyznanych w ramach Programu. 

6) Przygotowanie wzoru: 

o wniosku dla gmin na środki finansowe z Programu  

o wniosku dla wojewody na środki finansowe z Programu 

o listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu 

o zestawienia dla gmin z realizacji Programu 
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o sprawozdania dla gmin z realizacji Programu 

o sprawozdania dla wojewody z realizacji Programu 

o oświadczenia o przyjęciu środków finansowych 

7) Monitorowanie i kontrola realizacji zadań wojewodów wynikających z Programu. 

8) Akceptowanie sprawozdania złożonego przez wojewodę. 

9) Sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji Programu na podstawie sprawozdań przekazanych 

przez wojewodów. 

 

Do zadań wojewody należy: 

1) Ogłoszenie o naborze wniosków w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie podmiotowej 

właściwego wojewody. 

2) Udzielanie informacji o zasadach realizacji Programu i warunkach naboru wniosków. 

3) Przeprowadzenie naboru wniosków na środki finansowe z Programu 

4) Ocena wniosków na środki finansowe z Programu pod względem formalnym i merytorycznym. 

5) Sporządzenie i przekazanie Ministrowi wniosku na środki finansowe z Programu wraz z listą 

rekomendowanych wniosków 

6) Informowanie gmin o obowiązku i terminie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub rezygnacji ze 

środków przyznanych w ramach Programu 

7) Zawieranie umów z właściwymi gminami w terminie 30 dni od podpisania umowy z Ministrem. 

8) Przekazanie gminom środków finansowych na podstawie zawartych umów. 

9) Analizowanie oraz rozliczanie środków finansowych przyznanych gminom na realizację 

Programu. 

10)  Przekazanie Ministrowi rocznego sprawozdania z realizacji Programu 

11)  Koordynacja, nadzór oraz kontrola zadań realizowanych przez gminę w ramach Programu. 

 

Do zadań gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) należy: 

1) Składanie wniosku na środki finansowe z Programu do właściwego wojewody. 

2) Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników naboru wniosków złożenie  do wojewody  oświadczenia 

o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków finansowych przyznanych w ramach Programu 

3) Koordynowanie realizacji Programu w gminie. 

 



 

 

St
ro

n
a2

5
 

 

 

4) Realizowanie zadań zgodnie z podpisanymi umowami w zakresie wysokości i trybu 

przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego. 

5) Rozliczenie z wojewodą  otrzymanych środków finansowych oraz poddanie się kontroli zgodnie 

z umową. 

6) Przedstawienie na żądanie wojewody wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących zadań 

realizowanych w ramach Programu. 

7) Przekazywanie właściwemu wojewodzie zestawienia z realizacji Programu 

8) Przekazywanie właściwemu wojewodzie końcowego sprawozdania z realizacji Programu 

9) Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach Programu. 

10)  Informowanie o wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego 

przyznanych w ramach Programu. Informacja na ten temat powinna się znaleźć się we wszystkich 

materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach 

publicznych dotyczących realizowanego zadania. 

11)  Umieszczanie logo Ministerstwa na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz 

informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą 

widoczność. 

12)  Rozpowszechnianie w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych 

publikacjach, nazwy Programu, przedmiotu i celu, na który przyznano wsparcie finansowe oraz 

informacji o wysokości przyznanego wsparcia finansowego. 



 

    

 

St
ro

n
a2

6
 

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

 

 Zasady dotyczące udzielania wsparcia w formie świadczenia opiekuńczego, reguluje art. 50 ustawy 

o pomocy społecznej. Z uwagi na charakter Programu będącego przedmiotem niniejszego opracowania, nie 

będzie w nim omawiana problematyka specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Zgodnie z przepisem art. 50 ustawy o pomocy społecznej: 

1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 

jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 

wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić. 

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 

zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających 

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

5. Ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, 

ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.  

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również tryb ich pobierania. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje 

osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, 

uwzględniając sytuację materialną tych osób. 
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Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych jest świadczeniem 

niepieniężnym z pomocy społecznej (art. 36 pkt 2 lit. l i m ustawy), przyznawaną decyzją administracyjną 

(art. 106 ust. 1 ustawy) po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 ustawy). 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku,  

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. W pierwszej kolejności 

należy zwrócić uwagę na konstrukcję przepisu, który poprzez użycie zwrotu „przysługuje” wskazuje na 

obligatoryjność udzielenia tej formy pomocy, przy czym jedynie w odniesieniu do osoby samotnej, tzn. 

zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy osoby samotnie gospodarującej, niepozostającej w związku małżeńskim 

i nieposiadającej wstępnych ani zstępnych. W odróżnieniu od udzielania pomocy w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobie samotnej przepis art. 50 ust. 2 ustawy 

stanowi, że w odniesieniu do pozostałych osób, wymagających pomocy innych osób, którym rodzina, a także 

wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić – przyznanie 

pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych – nie jest obowiązkowe, co 

wynika z zawartego w tym przepisie sformułowania „mogą być przyznane”. W takim przypadku w każdej 

sprawie należy wyjaśnić, czy osoby wymienione w art. 50 ust. 2 ustawy mogą zapewnić odpowiednią opiekę. 

 W trakcie szkolenia zostanie szerzej omówiony praktyczny aspekt stosowania norm zawartych w art. 

50 ustawy. W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona szerzej jedynie kwestia dot. obowiązków 

opiekuna oraz jego kwalifikacji w przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 Stosownie do przepisu art. 50 ust. 5 ustawy, w sprawie dotyczącej przyznania pomocy w formie 

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w decyzji administracyjnej przyznającej takie 

świadczenie powinno się znaleźć precyzyjne określenie zakresu przyznanych usług. Błędne jest takie 

rozstrzygnięcie, z którego nie wynika wprost, jaki jest zakres przyznanych usług i de facto osoba objęta 

świadczeniem może się jedynie domyślać liczby przyznanych jej godzin usług opiekuńczych. W art. 50 ustawy 

zdefiniowano dwa rodzaje usług: 

usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem; 

specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby o specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA 

 Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych oznacza podejmowanie wszelkich działań 

zmierzających do zapewnienia właściwego funkcjonowania osoby potrzebującej wsparcia w środowisku. 

Czynności te będą polegały przede wszystkim na dostarczaniu jej produktów żywnościowych pozwalających  

na przygotowanie posiłku (robienie zakupów), przygotowanie z nich posiłków, oraz na utrzymywaniu 

czystości w miejscu zamieszkania danej osoby (sprzątanie, pranie ubrań i pościeli). 

 Do czynności usług opiekuńczych w pozostałym zakresie zaliczyć można: 

1) z zakresu opieki higienicznej: 

1) toaletę osobistą (zmiana pampersów) lub przeciwdziałającą odleżynom, 

2) kąpiel chorego, 

3) zmianę bielizny; 

2) z zakresu opieki pielęgnacyjnej: 

a) podawanie leków, 

b) wykonywanie drobnych opatrunków, 

c) pomoc przy usprawnianiu; 

3) z zakresu kontaktu z otoczeniem: 

a) wspólne wyjścia na spacer, 

b) prowadzenie rozmów, 

c) czytanie książek czy prasy, 

d) podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań osoby wspieranej. 

 

Czynności specjalistycznych usług opiekuńczych 

 Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. (Dz. U. nr 189 poz. 

1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi winny być dostosowane do 

szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju 

ich schorzenia lub niepełnosprawności i winny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym. Obejmują one:  

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:  
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a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności 

samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych 

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:  

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność 

utrzymania i prowadzenia domu,  

- dbałość o higienę i wygląd,  

- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością 

lokalną,  

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,  

- korzystanie z usług różnych instytucji,  

b)interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:  

- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, 

wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,  

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,  

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca 

pomoc w formie specjalistycznych usług,  

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,  

- współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,  

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:  

- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,  

- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,  

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:  

- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, 

w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, 

środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,  

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,  

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,  

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,  

e)pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:  
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- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,  

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,  

- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;  

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:  

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,  

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,  

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,  

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,  

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych 

i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,  

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,  

g)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;  

3)rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):  

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,  

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;  

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:  

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,  

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,  

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;  

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu 

do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 

Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). 

 

 Szeroki zakres omawianego świadczenia nie zwalnia jednak jego adresata z podejmowania wysiłków 

zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej. W szczególności zaś nie może on przerzucać na organ 

pomocy społecznej i wykonawcę usług obowiązku zaspokojenia swoich potrzeb życiowych.  
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Świadczeniobiorca w dalszym ciągu jest zobowiązany do wykorzystywania własnych umiejętności, 

możliwości i uprawnień w pokonywaniu trudności i ułomności, z jakimi się boryka. 

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

 

 Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, 

świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Art. 50 ust. 7 stanowi delegację 

ustawową dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, do określenia w drodze 

rozporządzenia (w porozumieniu z ministrem zdrowia) m.in. kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. W wydanym na w/w podstawie rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 

22.09.2005 r. (Dz. U. nr 189 poz. 1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w § 3 określono 

powyższe kwalifikacje. Zgodnie z tym przepisem: 

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: 

pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta 

osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone 

specjalistyczne usługi.  

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co 

najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:  

1) szpitalu psychiatrycznym;  

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub 

upośledzeniem umysłowym;  

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;  

5) zakładzie rehabilitacji;  

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.  

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają 

lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy  
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w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi 

specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.  

4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a (kształtowanie umiejętności zaspokajania 

podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, 

leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz 

wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych), muszą posiadać 

przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:  

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;  

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;  

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.  
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Załącznik nr 1 do opracowania 

 

Rekomendacje 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 
 

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania 

polityk publicznych opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, co znalazło odzwierciedlenie w Strategii na 

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (cel szczegółowy nr II: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony oraz cel szczegółowy nr III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

gospodarczemu i społecznemu), a także Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia solidarności społecznej (Obszar I. Solidarna wspólnota lokalna). Za wdrażanie i koordynowanie 

realizacji Programu odpowiedzialny jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego. Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za kreowanie i realizację polityk publicznych w obszarze 

pomocy społecznej i zatrudnienia, w tym za tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej, m.in. spółdzielczości socjalnej, stanowiącej ważny element aktywizacji osób 

w trudnej sytuacji życiowej, przyczyniającej się jednocześnie do zwiększania dostępności usług użyteczności 

publicznej, a także rozwoju lokalnego. 

Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do 

zwiększania zatrudnienia lub podtrzymania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, 

integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stabilizacji zatrudnienia 

i sytuacji socjalnej pracowników, wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotów 

ekonomii społecznej, promowania godnej pracy i ułatwiania dostępu do przestrzeni publicznej i usług 

osobom niepełnosprawnym. 

Warto podkreślić, że ograniczenie problemów społecznych i poprawa życia mieszkańców stanowi w tym 

wypadku społeczną wartość dodaną, co oznacza bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych. 

Chciałbym zachęcić Państwa, jako przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kontraktowanie usług 

użyteczności publicznej, do wdrażania rozwiązań w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, przewidzianych w obowiązujących ramach prawnych, począwszy już od etapu tworzenia planu 

zamówień publicznych. Każde zamówienie powinno zostać poddane weryfikacji odnośnie do możliwości 

zastosowania odpowiedniego instrumentu, z uwzględnieniem korzyści społecznych, płynących z tego 

rozwiązania, ale także możliwości spełnienia proponowanych wymogów przez potencjalnych wykonawców. 
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W związku z powyższym, chciałbym Państwu zarekomendować: 

1. Stosowanie instrumentów w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych: 

 klauzul społecznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, takich jak: 

o tzw. klauzula zastrzeżona, określona w art. 22 ust. 2 i 2a Pzp dotycząca zastrzeżenia zamówienia dla 

zakładów pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność obejmuje społeczną 

i zawodową integrację osób będących członkami grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

a wskaźnik zatrudnienia osób z tych grup wynosi minimum 30%;  

o tzw. klauzula pracownicza, określona w art. 29 ust. 3a dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia 

w postępowaniu na usługi lub roboty budowlane, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1Kodeksu pracy; 

o tzw. klauzula zatrudnieniowa, określona w art. 29 ust. 4 Pzp dotycząca w szczególności zatrudniania do 

realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz innych osób, 

o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym;  

o tzw. klauzula zastrzeżona, określona w art. 138p Pzp, dotycząca zastrzeżenia zamówień na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi wyłącznie dla wykonawców spełniających warunki związane 

z niedziałaniem w celu osiągnięcia zysku, strukturą zarządzania oraz działalnością związaną ze 

społeczną i zawodową integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

 kryterium społecznego, rozumianego jako kryterium wyboru ofert odnoszące się do aspektu 

społecznego, w szczególności w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, dostępności dla osób niepełnosprawnych lub uwzględniania potrzeb 

użytkowników, określone w art. 91 ust. 2 pkt 2 Pzp; 

 innych instrumentów w zakresie zlecania usług, możliwych do zastosowania w ramach udzielania 

zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp (przy zachowaniu zasad udzielania 

zamówień publicznych oraz norm wynikających z innych aktów prawnych). Do instrumentów tego 

typu zaliczyć można: 

o art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych, który przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówień 

poniżej progu 30 000 euro wyłącznie dla spółdzielni socjalnych,  
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o wskazane w niniejszych rekomendacjach lub inne instrumenty w zakresie społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, które zamawiający może zastosować udzielając zamówień 

poniżej progu 30 000 euro. 

 procedury in-house w przypadku spółdzielni socjalnych współtworzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. W odniesieniu do spółdzielni socjalnych ustawowo wymagane jest, aby ich działalność 

nakierowana była na reintegrację zawodową i społeczną członków i pracowników. Stosowanie 

w odniesieniu do tej formy prawnej procedur in-house zapewnia więc realizację celów społecznych 

w ramach udzielanych zamówień publicznych.  

2. Współpracę z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w obszarze stosowania i wdrażania 

przepisów Prawo zamówień publicznych w zakresie realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to wyodrębnione organizacyjne lub rachunkowo 

jednostki podmiotów lub partnerstw podmiotów, realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej, 

niedziałające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES – zgodnie ze Standardami 

Usług i Działania OWES wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. 

i Pol. Społ. z 2016 r. poz. 21, z 2018 r. poz. 2, z późn. zm.).  

Rolą OWES w procesie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jest z jednej strony 

wsparcie JST w zakresie stosowania klauzul społecznych, a z drugiej strony wzmacnianie potencjału 

podmiotów ekonomii społecznej i przygotowywanie ich do składania ofert w ramach tychże zamówień m.in. 

poprzez: 

 poradnictwo, doradztwo oraz szkolenia z zakresu stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych;  

 zachęcanie różnych podmiotów, instytucji (w tym JST) i osób do wspierania podmiotów ekonomii 

społecznej (PES), w tym przede wszystkim zamawiania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych; 

 kooperację z ROPS w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych; 

 motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez przedsiębiorstwa społeczne(PS) 

w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych. 

Lista akredytowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej znajduje się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: 
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http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spolecznej,3920.html. 

Na stronie Departamentu znajduje się również aktualna lista przedsiębiorstw społecznych: 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html. 

Przedsiębiorstwa społeczne należą do podmiotów szczególnie istotnych, z punktu widzenia realizacji misji 

społecznej, a w przypadku społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych – m.in. w zakresie 

stosowania art. 138p Pzp. Ujmując definicję najogólniej – przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem 

prowadzącym działalność gospodarczą, działalność odpłatną pożytku publicznego, działalność oświatową lub 

działalność kulturalną, którego celem jest integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej. Ponadto jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, a zarządzany jest na zasadach demokratycznych (pełna definicja przedsiębiorstwa społecznego 

znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020). 

Szczegółowe wskazówki w zakresie stosowania klauzul społecznych w praktyce, na każdym etapie 

planowania i wdrażania procedury przetargowej, znajdują się w podręczniku opracowanym przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Na 

Rzecz Spółdzielni Socjalnych:  (http://www.spoldzielnie.org/new,836) oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Publikacja,pn.,Stosowanie,klauzul,spolecznych,  

raz,spolecznych,kryteriow,ocen,3974.html). Na stronie Stowarzyszenia znajduje się dodatkowo katalog 

dobrych praktyk, obejmujący przegląd doświadczeń JST wdrażających społecznie odpowiedzialne 

zamówienia publiczne, wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

(www.spoldzielnie.org/zamowieniapubliczne).  

Zachęcam Państwa do stosowania wyżej wskazanych rozwiązań oraz korzystania z załączonego podręcznika. 

Społecznie odpowiedzialne zlecanie usług użyteczności publicznej to instrument trudny do przecenienia, jeśli 

chodzi o wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

generowanie szeregu innych korzyści społecznych, podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku 

odpowiedzialnej konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych. Wyrażam nadzieję, że stosowanie 

omawianych rozwiązań wpisze się na stałe w praktykę funkcjonowania instytucji publicznych.  

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,akredytowanych,Osrodkow,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html
http://www.spoldzielnie.org/new,836
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Publikacja,pn.,Stosowanie,klauzul,spolecznych, %20raz,spolecznych,kryteriow,ocen,3974.html
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Publikacja,pn.,Stosowanie,klauzul,spolecznych, %20raz,spolecznych,kryteriow,ocen,3974.html
http://www.spoldzielnie.org/zamowieniapubliczne
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Przedstawione rekomendacje są rezultatem działań realizowanych w ramach projektu „Społecznie przede 

wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej” - efektywne mechanizmy zlecania na 

bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego w ramach Działania 4.3. PO WER 

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 


