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WNIOSEK O POMOC 
DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAPSZACH NIŻNYCH 

 

Nazwisko i imię 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRES zamieszkania i nr telefonu kontaktowego 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRZEDMIOT sprawy 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 .................................................................................... 
(data i podpis klienta) 

 

…………………………………………..................................... 
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 
 
 

POUCZENIE 
 

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.: 
Art. 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do 
współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 
Art. 11. 2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub 
asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 
odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, 
nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez 
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osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie 
szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania 
prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także 
odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej, 
realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa  
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa 
odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub 
wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności 
z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 
5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy 
w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) uchylony; 11) trudności  
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone  
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; 12) trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Art. 8. 1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (…) przysługuje: 
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł., 
zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł., 
zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 3) rodzinie, której 
dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  
w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”. 
Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne:  
a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, e) (uchylona), f) pomoc 
na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, g) świadczenie pieniężne na 
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (…), h) wynagrodzenie 
należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;  
2) świadczenia niepieniężne: a) praca socjalna, b) bilet kredytowy, c) składki na 
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ubezpieczenie zdrowotne, d) składki na ubezpieczenie społeczne, e) pomoc 
rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, f) sprawienie pogrzebu,  
g) poradnictwo specjalistyczne, h) interwencja kryzysowa, i) schronienie,  
j) posiłek, k) niezbędne ubranie, l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  
w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,  
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 
wsparcia, n) mieszkanie chronione, o) pobyt i usługi w domu pomocy 
społecznej, p) (uchylona), q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych, w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób 
usamodzielnianych. 
Art. 37.1. Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej 
do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej  
w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 
pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 2. Zasiłek stały ustala się  
w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 
z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. miesięcznie; 
2) w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na 
osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. 3. Kwota zasiłku stałego nie 
może być niższa niż 30 zł. miesięcznie. 
Art. 38.1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na 
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) rodzinie, której 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 2. Zasiłek okresowy 
ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości 
różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 
a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł. 
miesięcznie; 2) w przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 3. Kwota zasiłku okresowego 
ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:  
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 
rodziny; 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 4. Kwota 
zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie. 
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Art. 39.1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być 
przyznany zasiłek celowy. 2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności 
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  
Art. 41.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie 
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: 
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie 
podlega zwrotowi; 2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, 
pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc 
rzeczową.    
 W związku z Uchwałą Nr IV-29/19 Rady Gminy Łapsze Niżne 
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023, Uchwały nr IV-30/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w 
przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód na osobę w 
rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o 
którym mowa w art. 8. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004. o pomocy społecznej, 
przyznaje się nieodpłatnie dożywianie w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w przypadku przekroczenia 
150 % kryterium dochodowego odpłatność ponoszona przez osobę samotną/ 
osoby w rodzinie wynosi 100 % Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności w formie zasiłku celowego przyznaje się osobie samotnie 
gospodarującej, osobie w rodzinie, rodzinie, której dochód nie przekracza 150 
% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią pouczenia i zostałem/am 

poinformowany/a o zasadach korzystania z pomocy społecznej oraz rodzajach 

i formach świadczeń z pomocy społecznej wynikających z Ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 36) ujętych w pouczeniu i nie 
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ubiegam się o pozostałe formy wsparcia, inne niż wymienione w przedmiocie 

sprawy wniosku o pomoc.  

 Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łapszach Niżnych, o każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej  

i majątkowej mojej/ mojej rodziny, która wiąże się z podstawą do przyznania 

świadczeń. 

 
 

…………………………………………………….. 
                                                                                       (data i podpis klienta)  


