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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 

życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób  

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Jednym z głównych celów pomocy społecznej 

jest stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

Zagadnienia pomocy państwa adresowanej do osób i rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej normuje ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 2268). Zgodnie z art.  50 w/w ustawy [Usługi opiekuńcze; specjalistyczne 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 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 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. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym. 

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. 

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. 

Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia 

socjalnego. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby chore 

krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co 

dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają 

(np. równie chory współmałżonek) i innych członków rodziny, tzw. wstępnych i zstępnych, 

czyli dzieci, wnuków, sióstr, braci, dalszej rodziny.  

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/realizowanie-uslug-spolecznych-przez-centrum-uslug-spolecznych-18894412
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Usługi opiekuńcze dzielą się na 3 rodzaje: 

 Usługi opiekuńcze zwykłe, 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Usługi opiekuńcze zwykłe obejmują pomoc w 4 obszarach: 

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.: 

 zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

 przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez 

lekarza, 

 karmienie podopiecznego. 

2.  Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.: 

 sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie 

okiem), 

 dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, 

wynoszenie śmieci), 

 utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych, 

 utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, 

pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny 

osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu. 

3. Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.: 

 podawanie leków, 

 zamawianie wizyt lekarskich, 

 realizacja recept w aptece, 

 kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza  

w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego). 

 

4. Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym 

m.in.: 

 podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do  

i towarzyszenie w aktywności fizycznej (spacery) i intelektualnej (rozmowy, czytanie 

prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe), 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym, 

 pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z typu schorzenia lub niepełnosprawności. Takie usługi nie mogą być 

świadczone przez zwykłych opiekunów, ale osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
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zawodowym, np. pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, logopedę, pracownika socjalnego, 

terapeutę zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta. Wsparcie  

w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczy osób z niepełnosprawnościami, 

niesamodzielnych, niezaradnych z powodu różnych zaburzeń (innych niż psychiczne) oraz 

osób samotnych. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest fakt, że osoby te wymagają 

indywidualnego wsparcia, ponieważ w wyniku pogłębiającej się choroby nie są w stanie 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujące obszary wsparcia: 

1. Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

życia, a zwłaszcza: 

 kształtowanie umiejętności: zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych  

i funkcjonowania w społeczeństwie, 

 motywowanie podopiecznego do aktywności, leczenia i rehabilitacji, 

 prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi (np. dbałości o higienę i wygląd, 

wykonywanie czynności porządkowych i gospodarczych), 

 prowadzenie treningów społecznych (np. utrzymywania relacji z domownikami,  

w miejscu nauki, pracy, z sąsiadami, korzystania z usług różnych instytucji, organizacji 

czasu wolnego), 

 wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych, 

 podejmowanie interwencji i pomoc rodzinie podopiecznego (np. kształtowanie 

właściwych relacji z chorym, niepełnosprawnym, samotnym członkiem rodziny, 

poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, rozmowy 

terapeutyczne), 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. w uzyskaniu świadczeń społecznych,  

w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów), 

 wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (np. szukanie ofert pracy, pomoc 

 w napisaniu dokumentów aplikacyjnych i zebraniu dokumentów potrzebnych do 

zatrudnienia oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej), 

 pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (np. nauka planowania budżetu, asystowanie 

przy zakupach i dokonywaniu opłat, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach). 

 

2. Pielęgnację podopiecznego, jako element procesu leczenia, w tym pomoc w: 

 uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych  

i zabiegów medycznych, 

 zamawianiu i kupowaniu leków w aptece, a także pilnowaniu przyjmowania leków 

(również monitoring ewentualnych skutków ubocznych ich przyjmowania), 

 dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych, 

 w szczególnych przypadkach: zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu 

potrzeb fizjologicznych, pomoc w korzystaniu ze środków pomocniczych. 
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3. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego 

zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, jak 

również współpraca ze specjalistami w psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-

terapeutycznym wsparciu podopiecznego. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to 

szczególny rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych udzielanych osobom, które z powodu 

choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w 

codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza z relacjach z otoczeniem, edukacji, zatrudnieniu i 

realizacji spraw bytowych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

są również przez osoby z kwalifikacjami do zawodu m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, 

pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego lub innej profesji dającej wiedzę  

i umiejętności pozwalające świadczyć tego rodzaju usługi. Dodatkowo specjaliści świadczący 

usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą mieć zaliczony co 

najmniej półroczny staż (m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu 

samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną albo 

placówce oświatowej lub terapeutycznej dla dzieci/młodzieży z zaburzeniami rozwoju lub 

niepełnosprawnością intelektualną) albo poświadczyć doświadczenie nabyte podczas 

realizacji takich usług. 

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi mieszczą się usługi specjalistyczne (wymienione wyżej) oraz usługi dodatkowe, 

a mianowicie: 

1. Pomoc mieszkaniowa dla podopiecznego (np. w uzyskaniu mieszkania, organizacji 

drobnych napraw i remontów, likwidacji barier architektonicznych, kształtowaniu 

prawidłowych relacji z sąsiadami), 

2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością 

intelektualną dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli 

nie mają takiego dostępu zapewnionego. 

Świadczenia z zakresu usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznają 

ośrodki pomocy społecznej (OPS) właściwe dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się 

o takiego rodzaju wsparcie. 

Usługi opiekuńcze świadczone są w domu podopiecznego i – zgodnie z potrzebami – 

w jego najbliższym otoczeniu. Usługi opiekuńcze nie są świadczone przez pracowników OPS, 

ale przez pracowników (opiekunów) z firm zewnętrznych, które podpisały odpowiednie 

umowy z OPS, dlatego zakres i standard usług mogą być różne. 
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Z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w porozumieniu ze specjalistycznymi 

placówkami terapeutycznymi zarówno w domu podopiecznego, jak również w ośrodkach 

wsparcia, takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy 

pomocy.1 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku corocznie opracowuje Ocenę 

Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), na podstawie ocen przygotowanych przez samorządy 

gmin oraz powiatów z terenu województwa. Przygotowany przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Białymstoku raport zawiera informację zbiorczą na temat sytuacji 

demograficznej i społecznej, o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych 

społecznie w gminach i powiatach województwa podlaskiego, a także prezentuje dane 

bieżące i prognozowane odnośnie osób korzystających z poszczególnych form wsparcia  

w obszarze pomocy społecznej i w obszarach objętych zakresem innych ustaw. 

Do opracowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wykorzystywane jest narzędzie 

elektroniczne w formie modułu w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), należące do 

systemów informatycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Na podstawie danych 

uzyskanych z CAS pogłębiono analizę dotyczącą danych o realizowanych usługach 

opiekuńczych na terenie woj. podlaskiego za lata 2019 i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://ni.pl/ledge/x/767981  http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/767981 

http://ni.pl/ledge/x/767981
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Opracowano:  

Dział Badań i Analiz ROPS w Białymstoku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


