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KTO I KIEDY MO śE OTRZYMA Ć ZASIŁEK Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

 
Kiedy moŜna otrzymać zasiłek? 
 
O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone 
w ustawie o pomocy społecznej. 
 

1. Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna 
sytuacja śyciowa 
 
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, związanej w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, 
niepełnosprawnością, długotrwałą lub cięŜką chorobą, przemocą w rodzinie, 
potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebą ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
i wielodzietnych, brakiem umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy 
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze (zadanie 
powiatowe), trudnością w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy (zadanie 
powiatu), trudnościami w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmem lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską Ŝywiołową lub 
ekologiczną. 
 

2. Drugi podstawowy warunek – trudna sytuacja finansowa 
 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie moŜe być 
większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli od tzw. 
kryterium dochodowego. 
UWAGA: NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe oba wymienione warunki muszą być spełnione 
jednocześnie (wyjątki od tej reguły opisane są w dalszej części opracowania) 
 

� Kryterium dochodowe  
 

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 
477,00zł. 
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 351,00zł. 
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*************************************************** ***************** 
 
Zasiłek stały 
 

� Zasiłek stały przysługuje: 
1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŜeli jej dochód jest niŜszy 
od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŜeli jej dochód, jak równieŜ 
dochód na osobę w rodzinie są niŜsze od kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie. 

 
Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 444,00zł., minimalna 30,00zł. 
Zasiłek wypłacany jest w wysokości stanowiącej róŜnicę między kryterium 
dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie). 
 
Zasiłek okresowy 

� Wypłacany jest w szczególności w sytuacjach: 
· długotrwałej choroby, 
· niepełnosprawności, 
· bezrobocia, 
· moŜliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego. 
Zasiłek celowy 

� Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby 
bytowej. 

Zasiłek moŜe być przeznaczony na: 
· pokrycie całości lub części kosztów leczenia, leków 
· koszty zakupu Ŝywności, 
· drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, 
· opału i odzieŜy, 
 
Zasiłek moŜe być przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: 
· zdarzenia losowego, 
· klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. 
Osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski 
Ŝywiołowej lub ekologicznej mogą ubiegać się o pomoc celową niezaleŜnie od 
dochodu. 
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Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe 
 

� Specjalny zasiłek celowy moŜe być przyznany w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe. Pomoc nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) 
nie przekroczy odpowiedniego kryterium dochodowego. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe moŜe być równieŜ przyznany zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części 
lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. 

 
Ustawa ustala równieŜ inne, niepienięŜne formy pomocy. NaleŜy tu wymienić: 
· pracę socjalną, 
· opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
· pomoc rzeczową, 
· sprawienie pogrzebu 
· udzielenie schronienia, zapewnienie niezbędnego ubrania, posiłku, 
· poradnictwo specjalistyczne, 
· świadczenie usług opiekuńczych oraz mieszkanie chronione, 
· pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 
Ustawa ponadto wprowadza trójstopniową zasadę odpłatności za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej. ObciąŜa ona w kolejności: pensjonariusza domu, jego 
rodzinę oraz Gminę. Gmina ponosi koszty w ostateczności gdy środki własne 
pensjonariusza i jego rodziny są niewystarczające.  
 

� Wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny i inne obowiązki osób 
korzystających z pomocy. 
 
Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 
ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Decyzja w sprawie 
zasiłku podejmowana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego. Kolejnym etapem moŜe być podpisanie kontraktu socjalnego. 
Kontrakt socjalny jest elementem postępowania, który pojawił się wraz z nową 
ustawą o pomocy społecznej. Kontrakt spisuje się w celu określenia sposobu 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w  
trudnej sytuacji Ŝyciowej. W kontrakcie znajduje się między innymi wyliczenie 
ustalonych z pracownikiem socjalnym działań, które powinna podjąć osoba, rodzina 
w celu poprawienia swojej sytuacji.  
W przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie pracownik socjalny wypełnia 
formularz „Pomoc społeczna – Niebieska karta” stanowiący załącznik do rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. 
 



4 

 

� Ograniczenie uprawnień do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. 
JeŜeli pracownik socjalny stwierdzi w drodze wywiadu środowiskowego 
marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub 
korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia 
własnych zasobów finansowych moŜe wystąpić o ograniczenie świadczeń, 
odmowy ich przyznania lub przyznania pomocy w formie niepienięŜnej. Przepis 
ustawy stanowi równieŜ, Ŝe brak współdziałania osoby lub rodziny z 
pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji Ŝyciowej, odmowa 
zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, 
nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez 
osobę bezrobotną lub wykonania prac społecznie uŜytecznych, lub 
nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa 
odwykowego przez osobę uzaleŜnioną mogą stanowić podstawę do odmowy 
przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub 
wstrzymania świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej. 
 
Zmiana świadczenia pienięŜnego na niepienięŜne z powodu marnotrawienia 
środków, moŜliwa jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. zakup 
alkoholu za świadczenia otrzymane z pomocy społecznej). Marnotrawienie, a 
takŜe brak współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji powinny zostać 
stwierdzone i udokumentowane. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę, aby 
ograniczenie lub odmowa pomocy w niekorzystny sposób nie wpłynęła na 
sytuację rodziny. 
Odmówić przyznania świadczeń moŜna równieŜ w oparciu o art. 12 ustawy, który 
mówi: „W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji 
między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub 
rodziny, wskazującą Ŝe osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwycięŜyć trudną 
sytuację Ŝyciową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w 
razie posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów 
majątkowych lub nieruchomości, moŜna odmówić przyznania świadczenia.” 
Ponadto osobom odbywającym karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo 
aresztowanym nie przysługuje prawo korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej. 
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*************************************************** ***************** 
KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK  
RODZINNY I ZALICZKA ALIMENTACYJNA  
 
Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego ? 
Uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego są rodziny wychowujące dzieci, 
w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
504 zł., a w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 583 zł. 
Zasiłek ten przysługuje do chwili uzyskania przez dziecko pełnoletności, a w 
razie kontynuowania nauki, do ukończenia 21 roku Ŝycia. W przypadku dziecka 
niepełnosprawnego okres ten wydłuŜa się do osiągnięcia przez dziecko 24 roku 
Ŝycia przy jednoczesnym spełnieniu dwóch przesłanek: dziecko kontynuuje 
naukę oraz posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
orzeczony przed ukończeniem 21 roku Ŝycia. 
 
Wysokość zasiłku rodzinnego uzaleŜniona jest od wieku dziecka. 
 
· 48 zł. miesięcznie – na dziecko do ukończenia 5 r. Ŝ. 
· 64 zł. miesięcznie – na dziecko powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 r.Ŝ. 
· 68 zł. miesięcznie – na dziecko powyŜej 18 roku Ŝycia do ukończenia 24 r.Ŝ. 
 

� Dodatki do zasiłku rodzinnego 
 
· Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł. jednorazowo. Dodatek 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu na kaŜde dziecko 
· Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego – 400 zł. miesięcznie. Dodatek ten przysługuje matce, ojcu 
lub prawnemu opiekunowi dziecka, sprawującemu osobistą opiekę nad 
dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego uprawnionej do zasiłku rodzinnego 
na dziecko, 
· Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego 
pobierania – 400 zł. miesięcznie. Dodatek przysługuje osobom samotnie 
wychowującym dziecko - matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu, uprawnionym 
do zasiłku rodzinnego, zarejestrowanym w urzędzie pracy. Dla osób, które 
nabyły prawo do dodatku przed 01.09.2005 r. W okresie zasiłkowym 2006 – 
2007 nie przyznaje się nowych dodatków z tego tytułu. 
· Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka -. Świadczenie 
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka jeŜeli 
nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego 
z rodziców dziecka, poniewaŜ: 
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� drugi z rodziców dziecka nie Ŝyje /dodatek przysługuje równieŜ osobie 
uczącej się/ 

� ojciec dziecka jest nieznany 
Dodatek przysługuje w wysokości: 
- 170 zł. na dziecko nie więcej jednak niŜ 340 zł. na wszystkie dzieci. 
- w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się 
o 80zł. na dziecko nie więcej jednak niŜ 160 zł. na wszystkie dzieci 
· Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
przyznawany jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z 
rehabilitacją lub kształceniem dziecka: 
- 60 zł. na dziecko do lat 5 
- 80 zł. na dziecko w wieku od 6 do 24 roku Ŝycia. 
· Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania. 
- 90 zł. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w 
Miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. 
- 50 zł. na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły. 
Dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy. 
· Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł. jednorazowo. 
Świadczenie wypłacane jest wszystkim rodzicom uprawnionym do zasiłku 
rodzinnego, wychowującym dzieci uczące się w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. 
W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących dodatków do zasiłku 
rodzinnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje równieŜ 
dzieciom rozpoczynającym roczne przygotowanie przedszkolne wysokości 100 
· Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w 
wysokości 80 zł. miesięcznie. 
· 9 lutego 2006 r. wprowadzono zmianę do ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
wprowadzającą jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w 
wysokości 1000 zł 
 
*************************************************** *****************
*************************************************** ***************** 
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Świadczenia opiekuńcze 
 

� Świadczenia pielęgnacyjne. Uprawnione do jego pobierania są osoby 
rezygnujące z pracy w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
niepełnosprawnym do ukończenia przez nie 16 roku Ŝycia lub starszym z 
orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. O świadczenie to mogą 
ubiegać się następujące osoby: matka, ojciec, osoba przysposabiająca oraz 
opiekun prawny dziecka. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 420 zł. 
miesięcznie. 

� Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
- dziecku niepełnosprawnemu , 
- osobie niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności. 
- osobie niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, powstałym przed ukończeniem 21 roku Ŝycia, 
- osoby, które ukończyły 75 lat. 
Świadczenie to przysługuje w wysokości 153 zł. miesięcznie. 
 
Jakie dokumenty trzeba złoŜyć? 
· wniosek o przyznanie prawa do zasiłku, 
· wystawione przez urząd skarbowy zaświadczenie o uzyskanych dochodach, 
· kopia dokumentu toŜsamości, 
· odpis aktu urodzenia dziecka, 
· orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 
 
Dodatkowo, w zaleŜności od rodzaju świadczenia mogą być równieŜ 
wymagane: 
· prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, 
· zaświadczenie o kontynuowanie nauki, 
· zaświadczenie o pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania oraz 
tymczasowym zameldowaniu w internacie, 
· zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające zdolność i gotowość do 
podjęcia pracy oraz utratę prawa do zasiłku, 
· zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego oraz 
zakresie zatrudnienia, 
· zaświadczenia ZUS potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego. 
Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dnia 31 
sierpnia 2005 r zachowała do niego prawo, do zakończenia 3-letniego okresu 
jego pobierania, jeŜeli spełniała obowiązujące wcześniej warunki. 



8 

 

Postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej 
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wprowadziła od 01.09.2005 r 
obowiązek realizacji przez organ właściwy wierzyciela zaliczki alimentacyjnej. 
 
Zaliczka alimentacyjna jest pomocą dla osób, które nie otrzymują naleŜnych im 
alimentów. 
PowyŜsza ustawa określa zasady: 
· postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na 
podstawie tytułu wykonawczego, jeŜeli egzekucja prowadzona przez komornika 
sądowego jest bezskuteczna, 
· przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących 
dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu 
wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 
Uprawnieni i kryterium dochodowe 
Zaliczka alimentacyjna, przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku 
Ŝycia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyŜszej, do 
ukończenia 24 roku Ŝycia. 
Zaliczka przysługuje, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 583,00 zł. 
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, 
nie więcej jednak niŜ: 
· w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 
170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeŜeli osoba ta legitymuje się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
· w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – 
120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł jeŜeli osoba ta legitymuje się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
· W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty kryterium 
dochodowego tj. 291,50 zł, kwotę zaliczki zwiększa się do: 
· 300,00 zł dla osoby uprawnionej , w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub 
dwie osoby uprawnione do zaliczki albo 380,00 zł, jeŜeli osoba ta legitymuje się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
· 250,00 zł dla osoby uprawnionej , w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub 
więcej, uprawnione do zaliczki albo 300,00 zł jeŜeli osoba ta legitymuje się 
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
Aby otrzymać zaliczkę alimentacyjną, naleŜy złoŜyć wniosek za pośrednictwem 
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komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne lub 
bezpośrednio do organu wypłacającego zaliczkę, jeŜeli postępowanie 
egzekucyjne prowadzone jest przez Sąd Okręgowy. 
Komornik lub Sąd Okręgowy dołącza do wniosku zaświadczenie o 
bezskuteczności egzekucji. 
W trakcie prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz 
postępowania w sprawach zaliczek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
prowadzi ścisłą współpracę z komornikami sądowymi, którzy prowadzą 
egzekucję świadczeń alimentacyjnych. 
 

 

KTO I KIEDY MO śE UBIEGAĆ  SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY  

� Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego  

Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku 
mieszkaniowego. Przysługuje on: 

• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno 
mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań 
zakładowych, czy teŜ mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań 
wynajmowanych na wolnym rynku), 

• członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich 
własność i właścicielom lokali mieszkalnych, 

• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 
ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy 
uŜyczenia), 

• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Od czego zaleŜy przyznanie dodatku?  
Przyznanie dodatku uzaleŜnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniŜej 
opisanych warunków: 
określony średni dochód na miesiąc. 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeŜeli średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
złoŜenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 
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kwoty najniŜszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w 
gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku.  
 
Za dochód uwaŜa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych 
świadczeń pienięŜnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego.  
 
Aby obliczyć średni dochód miesięczny naleŜy dochód gospodarstwa domowego 
podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. 
Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy moŜemy ubiegać się o dodatek. 
Wysokość najniŜszej emerytury od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł 

(UWAGA: Wysokość najniŜszej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zaleŜności 
od waloryzacji świadczeń).  
 
 
 

UWAGA !!! 
O dodatek moŜna ubiegać się równieŜ gdy dochód na jedną osobę w 
gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyŜej z 

zastrzeŜeniem, iŜ kwota tej nadwyŜki nie przekracza wysokości wyliczonego 
dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniŜa się o tę kwotę (o 

kwotę nadwyŜki).  
 

 
Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni 
uŜytkowej lokalu. Za powierzchnię uŜytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną 
przez wynajmującego uwaŜa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez 
gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych 
pomieszczeń słuŜącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu 
powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, 
suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia 
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(uŜytkowa) nie moŜe być większa (z wyjątkami opisanymi poniŜej) niŜ 
powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). 

• dla 1 osoby 35 m2 
• dla 2 osób 40 m2 
• dla 3 osób 45 m2 
• dla 4 osób 55 m2 
• dla 5 osób 65 m2 
• dla 6 osób 70 m2 
• więcej niŜ 6 osób +5 m2 na osobę 

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, takŜe w sytuacji 
gdy powierzchnia uŜytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną 
powierzchnię lokalu, ale nie więcej niŜ o: 
 
1) 30% lub 
2) 50% pod warunkiem, Ŝe udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni 
uŜytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.  
 
Oznacza to, Ŝe odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) 
powierzchnia lokalu nie moŜe być większa od: 
 
Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyŜej 
ustępstwach, powierzchnia normatywna nie moŜe przekroczyć: 
+30% 

• dla 1 osoby 45,5 m2 
• dla 2 osób 52,0 m2 
• dla 3 osób 58,5 m2 
• dla 4 osób 71,5 m2 
• dla 5 osób 84,5 m2 
• dla 6 osób 91,0 m2 

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu 

• dla 1 osoby 52,5 m2 
• dla 2 osób 60,0 m2 
• dla 3 osób 67,5 m2 
• dla 4 osób 82,5 m2 
• dla 5 osób 97,5 m2 
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• dla 6 osób 105,0 m2 

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni 
lokalu niŜ dopuszcza ustawa. 
 
Ustawa dopuszcza jeszcze dwie moŜliwości kiedy moŜna powierzchnię normatywną 
dodatkowo powiększyć. 
 
1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niŜ 6 osób, na kaŜdą następną osobę zwiększa się 
powierzchnię normatywną o 5 m2. 
2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub 
jeŜeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas 
wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu 
określonych ustawowo warunków 
 
Co naleŜy zrobić aby dodatek otrzymać 
 
1. NaleŜy udać się do działu "Dodatki mieszkaniowe" znajdującego się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej Łebie i pobrać formularze dokumentów o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego. 
 
2. Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona 
potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, 
tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę 
wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. 
 
2a Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument 
potwierdzający powierzchnię uŜytkową i wyposaŜenie techniczne domu, 
wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na 
budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu. 
 
3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 
miesiące (sprzed daty złoŜenia wniosku).  
 
4. Komplet dokumentów, składa się w siedzibie GOPS w Lini.  
 
W określonych przypadkach moŜe zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy 
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połączony z koniecznością złoŜenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie 
posiadanych: 
 
1) ruchomości i nieruchomości, 
2) zasobów pienięŜnych. 
 
Odmowa złoŜenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie 
przyznania dodatku mieszkaniowego.  
 
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego  
JeŜeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik GOPS-u 
ustali, Ŝe: 
 
1) występuje raŜąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w 
złoŜonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, 
wskazującym, Ŝe jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane 
zasoby majątkowe lub 
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z 
wnioskodawcą jest mniejsza niŜ wykazana w deklaracji, wówczas dodatek moŜe 
zostać nieprzyznany. 

 

***Informacje ko ńcowe*** 

W roku 2007 z pomocy GOPS w Lini skorzystało 516 rodzin co stanowi liczbę   
2 136 osób , natomiast liczba 773 rodzin regularnie pobiera zasiłki rodzinne.  

*************************************************** *****************
*************************************************** **** 
 
Dodatkowe informacje znajdziesz w: 
  

� Ustawa o Pomocy Społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. 
 (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.)  

� Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych  z dnia 28 listopada 2003 r.  
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(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)  

� Ustawa o postępowaniu w sprawie zaliczek  z dnia 22 kwietnia 2005 r.(Dz. U. 
z dnia 17 maja 2005 r.)  

 

*************************************************** ****** 

UWAGA  !!! 

� Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 naleŜy złoŜyć do 

         31 sierpnia 2008r. 

� Wnioski dotyczące bezpłatnego doŜywiania dzieci w szkole 
naleŜy składać dwa razy w roku szkolnym / w styczniu i wrześniu 
/ wraz z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach rodziny. 

 


