
  

Usługi	  opiekuńcze,	  specjalistyczne	  
usługi	  opiekuńcze	  oraz	  posiłek	  

	   	   	   	   	  

	   	  

1.	  Akty	  prawne	  
	  

Warunki	  udzielania	  usług	  opiekuńczych,	  specjalistycznych	  usług	  opiekuńczych	  oraz	  posiłków	  określa:	  	  

Ustawa	  z	  dnia	  12	  marca	  2004	  r.	  o	  pomocy	  społecznej	  (t.	  jedn.	  Dz.U.	  2015,	  poz.	  163	  ze	  zm.),	  

Rozporządzenie	  Ministra	  Polityki	  Społecznej	  z	  dnia	  22	  września	  2005	  r.	  w	  sprawie	  specjalistycznych	  usług	  
opiekuńczych	  (Dz.U.	  2005	  nr	  189,	  poz.	  1598	  ze	  zm.).	  
	  

2.	  Czym	  są	  usługi	  opiekuńcze?	  
	  
	  

Usługi	  opiekuńcze	  obejmują:	  
• pomoc	  w	  zaspokajaniu	  codziennych	  potrzeb	  życiowych	  (przykładowo,	  w	  robieniu	  zakupów,	  przyrządzaniu	  
posiłków,	  przy	  braniu	  leków)	  

• opiekę	  higieniczną	  (w	  tym	  również	  higiena	  otoczenia,	  tj.	  odkurzanie,	  mycie	  naczyń,	  utrzymanie	  porządku	  
w	  mieszkaniu	  itp.)	  

• zaleconą	  przez	  lekarza	  pielęgnację,	  
• w	  miarę	  możliwości	  –	  zapewnienie	  kontaktów	  z	  otoczeniem	  (np.	  poprzez	  wspólne	  wychodzenie	  na	  spacery).	  
	  

3.	  Czym	  są	  specjalistyczne	  
usługi	  opiekuńcze?	  

Przez	  specjalistyczne	  usługi	  opiekuńcze	  należy	  rozumieć	  usługi	  dostosowane	  do	  szczególnych	  potrzeb	  wyni-‐
kających	  z	   rodzaju	   schorzenia	   lub	  niepełnosprawności,	   które	   świadczone	  są	  przez	  osoby	  profesjonalnie	  do	  
tego	  przygotowane.	  W	  zależności	  od	  sytuacji	  osoby	  potrzebującej,	   specjalistyczne	  usługi	  opiekuńcze	  mogą	  
obejmować,	  przykładowo:	  
• kształtowanie	  umiejętności	  funkcjonowania	  w	  społeczeństwie,	  
• rehabilitację,	  
• asystowanie	  w	  codziennych	  czynnościach	  życiowych,	  
• pomoc	  w	  kształtowaniu	  życia	  rodzinnego,	  
• pomoc	  w	  załatwianiu	  spraw	  urzędowych.	  

	  

4.	  Komu	  przysługują	  usługi	  
opiekuńcze	  oraz	  specjalistycz-‐
ne	  usługi	  opiekuńcze?	  
	  

Usługi	  opiekuńcze	  oraz	  specjalistyczne	  usługi	  opiekuńcze	  mogą	  być	  przyznane:	  
• osobie	  samotnej,	  która	  z	  powodu	  wieku,	  choroby	  lub	  innych	  przyczyn	  wymaga	  pomocy	  innych	  osób,	  a	  jest	  
jej	  pozbawiona,	  

• osobie,	  która	  wymaga	  pomocy	  innych	  osób,	  a	  jej	  najbliżsi	  nie	  są	  w	  stanie	  jej	  takiej	  pomocy	  zapewnić.	  
• osobom,	  które	  wymagają	  opieki	  i	  częściowej	  pomocy	  w	  zaspokajaniu	  potrzeb	  życiowych	  z	  uwagi	  na	  wiek,	  
chorobę	   lub	   niepełnosprawność,	   usługi	   opiekuńcze,	   specjalistyczne	   usługi	   opiekuńcze	   lub	   posiłek	  mogą	  
być	  świadczone	  w	  ośrodku	  wsparcia.	  Rolę	  takiego	  ośrodka	  wsparcia	  może	  pełnić	  np.	  dzienny	  dom	  pomo-‐
cy,	  ośrodek	  wsparcia	  dla	  osób	  z	  zaburzeniami	  psychicznymi,	  dom	  dla	  matek	  z	  małoletnimi	  dziećmi	  i	  kobiet	  
w	  ciąży,	  schronisko,	  dom	  dla	  bezdomnych	  czy	  klub	  samopomocy.	  

	  
5.	  Prawo	  do	  uzyskania	  posiłku	  
	  

Prawo	  do	  uzyskania	  gorącego	  posiłku	  przysługuje	  osobie,	  która	  jest	  tego	  pozbawiona	  (nie	  ma	  zarówno	  od-‐
powiednich	   środków	   finansowych,	   jak	   i	   możliwości	   uzyskania	   produktów	   spożywczych,	   np.	   przez	   uprawę	  
roślin	  czy	  hodowlę	  zwierząt).	  	  
Może	  być	  przyznane	  jako	  pomoc	  doraźna	  (jednorazowe	  wydanie	  posiłku)	  lub	  okresowa.	  
	  

6.	  Jak	  uzyskać	  pomoc	  	  
w	  postaci	  usług	  opiekuńczych,	  
specjalistycznych	  usług	  opie-‐
kuńczych	  lub	  posiłku?	  
	  

Celem	  uzyskania	  prawa	  do	  usług	  opiekuńczych	   i	   specjalistycznych	  usług	  opiekuńczych,	   jak	   również	  w	   celu	  
uzyskania	  posiłku,	  którego	  potrzebujący	  nie	  jest	  sobie	  w	  stanie	  zapewnić	  samodzielnie,	  należy	  zgłosić	  się	  do	  
lokalnego	  ośrodka	  pomocy	  społecznej.	  
Celem	  uzyskania	  prawa	  do	  wsparcia,	  ośrodek	  pomocy	  społecznej	  może	  wymagać	  dostarczenia	  m.in.:	  
• pisemnego	  wniosku	  o	  udzielenie	  pomocy,	  
• dowodu	  tożsamości	  (do	  wglądu),	  
• kserokopii	  orzeczenia	  o	  stopniu	  niepełnosprawności,	  
• innych	  dokumentów	  potwierdzających	  sytuację	  życiową	  (finansową,	  rodzinną,	  osobistą)	  wnioskodawcy.	  

Usługi	  opiekuńcze	  oraz	  specjalistyczne	  usługi	  opiekuńcze	  są	  co	  do	  zasady	  odpłatne	  –	  wysokość	  odpłatności	  
zależy	  od	  sytuacji	  rodzinnej	  i	  majątkowej	  osoby	  potrzebującej.	   	  Jeżeli	  wymagają	  tego	  okoliczności,	  w	  szcze-‐
gólności	  –	  jeśli	  poniesienie	  opłat	  za	  korzystanie	  z	  usług	  byłoby	  zbyt	  dużym	  obciążeniem	  dla	  osoby	  potrzebu-‐
jącej	  i	  dla	  jej	  rodziny	  –	  opłaty	  mogą	  zostać	  częściowo	  lub	  w	  całości	  umorzone.	  

• Szczegółowe	  warunki	  przyznawania	  prawa	  do	  usług	  opiekuńczych	  i	  specjalistycznych	  usług	  opiekuńczych,	  
jak	  również	  warunki	  odpłatności	  za	  usługi	  i	  warunki	  całkowitego	  lub	  częściowego	  zwalniania	  z	  tych	  opłat	  
określają	  uchwały	  poszczególnych	  rad	  gmin.	  	  

• Szczegółowe	  warunki	  odpłatności	  za	  specjalistyczne	  usługi	  opiekuńcze	  świadczone	  osobom	  z	  zaburzenia-‐
mi	  psychicznymi	  są	  określone	  w	  rozporządzeniu	  Ministra	  Polityki	  Społecznej	  z	  dnia	  22	  września	  2005	  r.	  w	  
sprawie	  specjalistycznych	  usług	  opiekuńczych	  (Dz.U.	  2005	  nr	  189,	  poz.	  1598	  ze	  zm.).	  

Warto	   podkreślić,	   że	   jeśli	   osoba	   ubiegająca	   się	   o	   przyznanie	   jej	   usług	   opiekuńczych	   lub	   specjalistycznych	  
usług	  opiekuńczych	  kwalifikuje	  się	  do	  objęcia	   jej	   takimi	   formami	  wsparcia,	  wówczas	  ośrodek	  pomocy	  spo-‐
łecznej	  ma	  obowiązek	  zapewnić	  jej	  odpowiednią	  pomoc.	  
	  

  


