Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1. Usługi opiekuńcze
2. Usługi opiekuńcze specjalistyczne z wyłączeniem rehabilitacji fizycznej i
usprawniania zaburzonych funkcji organizmu
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1. Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych ( art. 50
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 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. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W przypadku przyznania usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce
świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, a w przypadku
osoby w rodzinie - 528 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny tj. § 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z 2018 r ), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy
dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie
uchwały Nr 205/ XXI/2008r. Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Wymagane dokumenty:
1. pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych ,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku (oryginał do wglądu),
4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
5. oryginał zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w
formie wspomnianych usług opiekuńczych,
6. kserokopie orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności wnioskodawcy,
7. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa
pracownik socjalny,

8.oświadczenie o stanie majątkowym,
9. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika.

3. Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

4. Forma i termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu

jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
5. Sprawy załatwiane są przez:
pracowników socjalnych MOPS Gorlice ul. Reymonta 1 , pok. nr 10, 12,16,17,18,19,20 tel.
18 352-05-10 lub 18 352-03-11 w dniach i godzinach:


poniedziałek do piątku w godzinach od 8 :00 do 10:00 i 14:00 do 15:00,

6. Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym
Sączu za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta
1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

7. Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze
zmianami ),
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016
r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1358),
4. uchwała nr 205/XXI/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr
310/XXXIII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2009 r., Uchwałą Nr 409/XXXIII/2013
Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013 r. oraz Uchwałą Nr 499/XLI/2017 Rady Miasta
Gorlice z dnia 23 listopada 2017 r

5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r., poz. 2096 ze zmianami.).

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek,
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Osobom z zaburzeniami psychicznymi
mogą być przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze, dostosowane do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
W przypadku przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i
miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód
osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,
a w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny),
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód
przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zmianami .).
2. Wymagane dokumenty:











wniosek o przyznanie świadczenia,
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania;
oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12
miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
oświadczenie o stanie majątkowym,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi,
zaświadczenie lekarza (psychiatry lub neurologa) lub inne dokumenty potwierdzające
występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych,
w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika.

3. Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

4. Forma i termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych
usług opiekuńczych. Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż

w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie
skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
5. Sprawy załatwiane są przez:
pracowników socjalnych MOPS Gorlice ul. Reymonta 1 , pok. nr 10, 12,16,17,18,19,20 tel.
18 352-05-10 lub 18 352-03-11 w dniach i godzinach:


poniedziałek do piątku w godzinach od 8 :00 do 10:00 i 14:00 do 15:00,

6. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze
zmianami),
2. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 882 ze zmianami.),
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze
zmianami) ,
4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016
r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788),
5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1358),
6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r., poz. 1257 ze zmianami).

…………………………………
Pieczęć Zakładu Służby Zdrowia

Gorlice , dnia ………………..

WNIOSEK LEKARZA O USŁUGI OPIEKUŃCZE

1. Nazwisko i imię chorego ………………………………………………………………….
2. PESEL …………………………………

wiek ………..…….

3. Adres zamieszkania : 38-300 Gorlice ulica ………………………………………………
4. Świadczenie pomocy w zakresie (zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 roku t. j. Dz.
U. z 2018 poz. 1508 ze zm. oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U. 2005 nr 189 poz.
1598):
a) usługi opiekuńcze
b) usługi

opiekuńcze

specjalistyczne

z

wyłączeniem

rehabilitacji

fizycznej

usprawniania zaburzonych funkcji organizmu
c) usługi opiekuńcze specjalistyczne w zaburzeniach psychicznych
5. Wniosek jest ważny 12 miesięcy od daty wystawienia przez lekarza.

…………………………
( podpis i pieczęć lekarza)

i

