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1. WYBRANE DEFINICJE

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Ma 
na celu umożliwienie osobom, w tym również osobom starszym  
i rodzinom, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, któ-
rych nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnie-
nia, zasoby i możliwości. Podstawowymi źródłami prawa w tym 
zakresie są: ustawa z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej1 
oraz akty wykonawcze.

Pomocy społecznej udziela się m.in. osobom starszym i ich 
rodzinom z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, nie-
pełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy  
w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zdarzenia losowego  
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter świadczeń 
pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych.To wyróżnienie jest 
oparte na rodzaju wsparcia dla osoby fizycznej, beneficjen-
ta - świadczeniobiorcy, podopiecznego. Przy świadczeniach 
pieniężnych pomoc sprowadza się do przekazywania, na rzecz 
świadczeniobiorcy, określonych kwot pieniężnych. W katalogu 
świadczeń niepieniężnych mamy do czynienia ze świadczeniami 
zaspakajającymi elementarne potrzeby i pomagającymi rozpo-
cząć nowe samodzielne życie. Są wśród nich świadczenia adre-
sowane do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz śro-
dowisk  marginalizowanych. Obejmują pomoc rzeczową i usługi, 
udzielanie porad i pomoc w walce z przemocą2. 

1 art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2013 r.,poz.182)
2 art.36 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
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Szczególnie istotne znaczenie dla osób starszych mają usługi 
opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 
w miejscu ich zamieszkania, o czym będzie mowa w niniejszym 
poradniku.

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę 
na jej terenie. Jest to zadanie własne gminy z zakresu pomo-
cy społecznej o charakterze obowiązkowym. Realizacja usług 
opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starszej  
i w jej najbliższym otoczeniu. W uzasadnionych wypadkach wy-
brane usługi mogą być świadczone w miejscu czasowego pobytu 
osoby starszej na terenie gminy, w szczególności w miejscu za-
mieszkania członka rodziny, u którego osoba starsza przebywa 
czasowo, lub w szpitalu (jako uzupełnienie dostępnej tam oferty 
usług).

Ośrodek pomocy społecznej (OPS) jest odpowiedzialny za reali-
zację usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuń-
czych. Może zlecać wykonanie usług opiekuńczych organizacjom 
pozarządowym oraz firmom prywatnym (podmiotom niepublicz-
nym, realizatorom usług). 

2.  USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃ-
CZE

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 specjali-
stycznych usług opiekuńczych. 
Osobą samotną jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodar-
stwo domowe, niepozostająca w związku małżeńskim i nie posia-
dająca wstępnych ani zstępnych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą 
być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych 
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 
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wstępni, zstępni nie mogą jej takiej pomocy zapewnić. Oznacza 
to, że osobie niebędącej osobą samotną można przyznać usługi 
opiekuńcze dopiero wówczas, gdy najbliżsi członkowie rodziny 
nie mogą jej zapewnić opieki. Obowiązki te ciążą na małżonku, 
rodzicach, dzieciach, wnukach, pomimo że nie zamieszkują oni 
wspólnie z taką osobą.
 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem (np. robienie zakupów, sprzątanie, higienę osobistą 
itp.)
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane 
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności. Mogą być świadczone przez osoby ze spe-
cjalistycznym przygotowaniem zawodowym3 (np. rehabilitacja, 
pomoc psychologiczno-terapeutyczna i edukacyjna).

3.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PRZYZNANIA USŁUG OPIE-
KUŃCZYCH

W jaki sposób można uzyskać przyznanie usługi opiekuńczej?
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przy-
znawane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawicie-
la ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowa-
nej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek należy złożyć  
w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby wymagającej opieki. Wniosek powinien być 
podpisany i zawierać uzasadnienie opisujące sytuację, w jakiej 
znajduje się wnioskodawca. Składając wniosek należy dołączyć 
niezbędne dokumenty jako załączniki. W uzasadnionych przy-
padkach wniosek o usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze można zgłosić ustnie.
3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie: 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).
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Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku
Do wniosku należy załączyć orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności lub niezdolności do pracy, zaświadczenie lekarskie, zaświad-
czenia/oświadczenie o dochodach netto wszystkich członków ro-
dziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Pracownik 
socjalny dołącza też rodzinny wywiad środowiskowy.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej ani opłacie administra-
cyjnej.

Kto przyznaje usługi opiekuńcze?
Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub upoważniony przez nich 
kierownik ośrodka pomocy społecznej, jego zastępca lub inny 
pracownik przyznaje usługi opiekuńcze wydając na piśmie decy-
zję administracyjną.

PRZYKŁAD
Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych*

Wieliczka, 2.09.2013
miejscowość i data

Jan Kowalski
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

Wieliczka, ul. św. Kingi 2
adres zamieszkania 
12 353 1245
nr telefonu 

       Do
       Ośrodka
       Pomocy Społecznej
       w Wieliczce
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Wniosek

Zwracam się z prośbą o przyznanie usług opiekuńczych/specjali-
stycznych usług opiekuńczych. 

Uzasadnienie wniosku
Od dwóch miesięcy, po śmierci mojej żony, mam poważne problemy 
ze zdrowiem, które nie pozwalają mi na samodzielne prowadzenie 
gospodarstwa domowego. Występują u mnie zaniki pamięci, niedo-
słuch oraz pogarszający się wzrok. Nie mogę samodzielnie wycho-
dzić z mieszkania. Mam 72 lata, nie mam pomocy ze strony rodziny, 
bo moje dzieci od wielu lat mieszkają za granicą i nie mam z nimi 
kontaktu. Innych krewnych nie posiadam. Moja emerytura wynosi 
800 zł.

...................... 
(czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepeł-
nosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przy-
gotowaniem zawodowym.

Decyzja administracyjna przyznająca pomoc w formie usług opie-
kuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych określa: cza-
sokres przyznanych usług, liczbę godzin przyznanych tygodniowo, 
zakres świadczonych usług, warunki odpłatności, wysokość oraz 
instytucję realizującą bezpośrednio usługi opiekuńcze na podsta-
wie umów zawartych z ośrodkiem pomocy społecznej. Wymiar 
i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych jest uzależniony od stanu zdrowia świadcze-
niobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego 
rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywia-
du środowiskowego.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są po przedsta-
wieniu zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj schorze-
nia lub niepełnosprawności, proponowany zakres usług oraz ilość 
godzin.
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Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze organi-
zuje ośrodek pomocy społecznej.

Rozstrzygnięcie sprawy - decyzja o przyznaniu usług opiekuń-
czych
Decyzja zawiera w szczególności:
• oznaczenie organu wydającego decyzję oraz datę i miejsce 

jej wydania,
• oznaczenie adresata lub adresatów decyzji,
• podstawę prawną z przywołaniem konkretnych przepisów 

prawa,
• rozstrzygnięcie, zawierające w szczególności:
 - zasady przyznania (zakres świadczonych usług, czas trwa-

nia);
 - zasady odpłatności adekwatne do przyznanej pomocy oraz 

tryb ich pobierania;
 - zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również tryb ich pobierania.

Ponadto decyzja zawiera: 
• uzasadnienie faktyczne i prawne przyznania lub odmowy 

przyznania usług;
• pouczenie o przysługującym prawie do odwołania;
• podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu (imię  

i nazwisko) wraz z podaniem stanowiska służbowego.

Decyzja może zostać zmieniona w zakresie zwiększenia lub 
zmniejszenia liczby godzin usług opiekuńczych. Może to nastą-
pić w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej i dochodowej, pogor-
szenia lub poprawy stanu zdrowia osoby starszej (co wiąże się  
z dokonaniem aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowe-
go). Zmiana decyzji w części dotyczącej odpłatności następuje  
w przypadku zmiany dochodu świadczeniobiorcy lub jego sytu-
acji rodzinnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomo-
cy społecznej.



11

Informacje niezbędne do wykonania usług opiekuńczych ośrodek 
pomocy społecznej przekazuje realizatorowi usług.

Postępowanie dodatkowe w sprawie ustalania rodzaju i zakre-
su usług opiekuńczych oraz odpłatności
• W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych 

dla członka rodziny kierownik ośrodka pomocy społecznej 
może, w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub 
wstępnymi rodzaj i zakres świadczonej przez nich pomocy na 
rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, zgod-
nie z art. 103 ust.1 ustawy opomocy społecznej. Przedmio-
tem umowy jest dobrowolne zobowiązanie się do świadcze-
nia pomocy w formie pieniężnej lub w naturze na rzecz osoby 
starszej ubiegającej się o przyznanie usług opiekuńczych.

• Przygotowaną przez pracownika socjalnego umowę podpisu-
je kierownik OPS oraz wyżej wymienione osoby zobowiąza-
ne do alimentacji; w wypadkach szczególnie uzasadnionych,  
tj. gdy dana osoba powinna zostać niezwłocznie objęta for-
mą pomocy usługowej, ze względu na sytuację zdrowotną 
lub społeczną, wywiad środowiskowy przeprowadzony u osób 
zobowiązanych do alimentacji może być przeprowadzony  
w terminie późniejszym.

Termin załatwienia sprawy
Decyzję administracyjną wydaje się niezwłocznie po zebraniu 
wszystkich niezbędnych dokumentów, nie później niż w terminie 
30 dni od daty złożenia wniosku, zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania administracyjnego4. 

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy 
przyznania usług opiekuńczych przysługuje odwołanie do właści-
wego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednic-
4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98,poz.107    ze zm.)
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twem organu wydającego decyzję w I instancji, w terminie 14 
dni od daty jej otrzymania.

Kto ustala zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze oraz warunki zwolnienia z opłat?
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobiera-
nia. Uchwała rady gminy jest zamieszczana w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) na stronie internetowej urzędu gminy. Można 
zapoznać się z jej treścią również w siedzibie ośrodka pomocy 
społecznej.
Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium do-
chodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, usługi świadczone są nieodpłatnie.
Godzinowy koszt usługi ustalany jest na podstawie odrębnych 
umów zawartych pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej a in-
stytucjami realizującymi bezpośrednio usługi opiekuńcze, wyło-
nionymi w drodze postępowania przetargowego. Odpłatność nali-
czana jest z dołu, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę 
godzin usług opiekuńczych faktycznie zrealizowanych.

PRZYKŁADY:
Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
http://www.nowysacz.pl/content/resources/urzad/rada_miasta/
uchwaly/06/XLVII_SRMNS/u_xlvii_461_13_v.pdf
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Uchwała Nr XXXI/370/2013 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia 
od opłat, trybu pobierania opłat z zakresu zadań własnych gminy.
http://umgniezno.bip4.ezeto.eu/bip/78_umgniezno/fckeditor/
file/Rada%20Miasta/Zbior%20aktow%20prawa%20miejscowego/Ka-
dencja%202010-2014//13_370_XXXI.pdf

WARTO WIEDZIEĆ!
Wysokość opłat za usługi opiekuńcze pokrywana przez ośrodek 
pomocy społecznej zależy od:
• miejsca zamieszkania. Zasady odpłatności uchwalają władze 

gminy, dlatego może zdarzyć się, że dwie osoby mieszkające 
w innych gminach mogą zapłacić różne kwoty za taką samą 
usługę opiekuńczą;

• dochodu netto przypadającego na osobę mieszkającą sa-
motnie lub średniego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Im 
większy dochód, tym niższy jest udział w opłatach ponoszony 
przez ośrodek pomocy społecznej.

4.  MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH ŚWIADCZONYCH 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH

PRZYKŁAD
1. Podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne:
 a. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 b. mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie,
 c. zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
 d. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
2. Wspieranie procesu leczenia:
 a. pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamó-

wienie wizyty domowej,
 b. realizacja recept,
 c. przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych 

przez lekarza, 
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 d. powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych 
zmianach w zachowaniu podopiecznego wskazujących na po-
gorszenie stanu zdrowia,

 e. okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach eg-
zystencjalnych typu: samotność, cierpienie itp.,

 f. wspólne wychodzenie na spacery, zapewnienie kontaktów ze 
środowiskiem,

 g. zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych  
z aktywnością psychofizyczną.

3.  Wykonywanie czynności gospodarczych u podopiecznego:
 a. zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji 

artykułów przemysłowych,
 b. zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie po-

siłku gotowanego,
 c. karmienie, o ile podopieczny tego wymaga ,
 d. przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
 e. bieżące porządki i codzienne wietrzenie w używanej części 

mieszkania,
 f. pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej 

odzieży,
 g. palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody (wg bieżących 

potrzeb),
 h. opłacanie rachunków związanych z prowadzeniem gospodar-

stwa domowego (opłaty za mieszkanie i media).
4. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb 
osoby, na rzecz której będą świadczone usługi.

MINIMALNY ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH ŚWIADCZONYCH 
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

PRZYKŁAD
1. Podstawowe czynności pielęgnacyjno-higieniczne:
 a. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 b. mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie lub rozbieranie,
 c. zmiana bielizny osobistej oraz pościeli,
 d. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
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2. Wspieranie procesu leczenia:
 a. pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamó-

wienie wizyty domowej,
 b. realizacja recept,
 c. przygotowanie, podawanie leków w dawkach zaleconych 

przez lekarza,
 d. powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych 

zmianach w zachowaniu podopiecznego, wskazujących na po-
gorszenie stanu zdrowia,

 e. okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach eg-
zystencjalnych typu: samotność, cierpienie itp.,

 f. wspólne wychodzenie na spacery, zapewnienie kontaktów ze 
środowiskiem,

 g. zachęcanie podopiecznego i realizacja potrzeb związanych  
z aktywnością psychofizyczną,

 h. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji or-
ganizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych5 tj.: zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej 
lub fizjoterapii oraz współpraca ze specjalistami w zakresie 
wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-te-
rapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji 
osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, usprawnianie 
zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekar-
skimi),

 i. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psycholo-
giczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego,

 j. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo 
specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu 
do edukacji i kultury, 

 k. koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecz-
nego, współpraca z jego rodziną.

3. Wykonywanie czynności gospodarczych u podopiecznego:
 a. zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji 

artykułów przemysłowych,
 

5  (Dz. U. nr 210, poz. 2135, ze zm.)
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 b. zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie po-
siłku gotowanego,

 c. karmienie, o ile podopieczny tego wymaga,
 d. przestrzeganie zasad dietetyki w zależności od schorzenia,
 e. bieżące porządki i codzienne wietrzenie w używanej części 

mieszkania,
 f. pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) oraz lekkiej 

odzieży,
 g. palenie w piecu, przynoszenie węgla i wody (wg bieżących 

potrzeb),
 h. opłacanie rachunków związanych z prowadzeniem gospodar-

stwa domowego (opłaty za mieszkanie i media).
4. Czynności edukacyjne:
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania pod-
stawowych potrzeb życiowych, funkcjonowania społecznego, mo-
tywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi  
i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w co-
dziennych czynnościach życiowych.
5. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb 
osoby, na rzecz której będą świadczone specjalistyczne usługi.

 

Jakie są wymagane kwalifikacje osób świadczących usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

• Osoby świadczące usługi opiekuńcze powinny posiadać 
kwalifikacje potwierdzone ukończeniem szkół i stosownych 
kursów dla opiekunów, udokumentowane stosownymi dyplo-
mami, świadectwami i zaświadczeniami:

 a. opiekuna środowiskowego,
 b. pielęgniarki,
 c. asystenta osoby niepełnosprawnej.

• Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne 
usługi opiekuńcze określa § 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w spra-



17

wie: specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.,  
Nr 189, poz. 1598 ze zm.). Osoby te muszą posiadać upraw-
nienia:

 • pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby nie-
pełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w za-
kresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub

 • innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalają-
ce świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatko-
wo posiadające co najmniej półroczny staż pracy w jednej 
z następujących jednostek:

  a. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi,

  b. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której 
uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośle-
dzeniem umysłowym,

  c. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  d. zakładzie rehabilitacji.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃ-
CZYCH (również przez podmioty niepubliczne).
„Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób star-
szych w miejscu zamieszkania”

Postępujący proces starzenia się populacji, zwiększający się 
udział osób starszych w społeczeństwie, w tym osób wymaga-
jących wsparcia, zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odej-
ście od modelu rodziny wielopokoleniowej, wzrastająca liczba 
rodzin niepełnych) oraz niewysoki status ekonomiczny seniorów, 
w szczególności osób samotnych - to czynniki, które powodują, 
że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez 
gminę mają charakter usług społecznych o coraz większym zasię-
gu i znaczeniu.
Na poziomie lokalnym powinien zostać ustalony szczegółowy za-
kres rzeczowy usług, rodzaje i wzory dokumentów, warunki reali-
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zacji usług, wymogi dotyczące kwalifikacji osób je świadczących 
oraz odpowiedzialnych za ich koordynację, a także szczegółowe 
zasady oraz sposoby monitorowania i ewaluacji usług.
Propozycje zawarte w opracowaniu „Standard usług opiekuń-
czych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamiesz-
kania” (fragmenty), zapewniające odpowiednią jakość usług 
opiekuńczych, opracowane w ramach Projektu 1.18 „Tworzenie 
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”6  
są już realizowane przez niektóre ośrodki pomocy społecznej  
w kraju. Określają one m.in. zobowiązania podmiotu i osoby re-
alizującej usługi opiekuńcze.

Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do:

a. zapewnienia świadczenia usług w wymiarze i zakresie okre-
ślonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS );

b. zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem 
jakości procesu świadczenia usług; przez 7 dni w tygodniu,  
w godzinach ustalonych przez OPS;

c. zapewnienia kadry do świadczenia usług opiekuńczych, speł-
niającej określone wymogi co do kwalifikacji, predyspozycji  
i wieku;

d. zapoznania kadry świadczącej usługi (w formie pisemnej)  
z zakresem obowiązków;

e. zapewnienia kadrze świadczącej usługi opiekuńcze:
 • odpowiednich warunków pracy, w tym: zabezpieczenia 

odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków 
higienicznych do mycia rąk (zamiennie: ekwiwalent);

 • zabezpieczenia zwrotu kosztów za przejazdy związane  
z wykonywaniem obowiązków służbowych, ryczałtu za te 
przejazdy lub środka transportu;

 • zabezpieczenia możliwości kontaktu telefonicznego i po-
krycia kosztów usług telekomunikacyjnych związanych  

6   Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Katarzyna Stec, Izabela Szma-
glińska, Mirosława Zielony „Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w 
miejscu zamieszkania” 
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SUO2601.pdf
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z wykonywaniem obowiązków służbowych (zamiennie: ry-
czałt, ekwiwalent);

 • dostępu do informacji na temat zagrożeń i ryzyk związa-
nych z wykonywaniem pracy;

 • warunków do ustawicznego doskonalenia poprzez dostęp 
do różnorodnych materiałów edukacyjnych (np. czasopism, 
publikacji naukowych) oraz ofert edukacyjnych;

 • systematycznych szkoleń uaktualniających oraz podnoszą-
cych wiedzę i umiejętności;

 • superwizji i doradztwa metodycznego;
f. wyposażenia kadry świadczącej usługi opiekuńcze w identyfi-

katory lub legitymacje służbowe;
g. zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego (wariant 

obowiązkowy: w godzinach realizacji usług, wariant optymal-
ny: całodobowo);

h. dokumentowania procesu świadczenia usług opiekuńczych;
i. regularnego monitorowania jakości świadczonych usług.
Legitymacja służbowa powinna uprawniać do obsługi spraw oso-
by starszej objętej usługami poza kolejnością w przychodniach 
lekarskich, aptekach i na poczcie.

Osoba realizująca usługi opiekuńcze zobowiązana jest do:

a. przestrzegania zasad, w tym etycznych, świadczenia usług su-
miennie i starannie w wymiarze i zakresie określonym przez 
zleceniodawcę;

b. zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji 
uzyskanych na temat osoby starszej korzystającej z usług  
(w szczególności dotyczących sytuacji życiowej i materialnej 
oraz stanu zdrowia), jej rodziny i otoczenia;

c. dbałości o dobro osoby starszej korzystającej z usług, w tym 
o jej mienie, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu 
wprowadzania nieupoważnionych osób trzecich do jej miesz-
kania, a także udostępniania powierzonych, w związku z wy-
konywanymi obowiązkami, kluczy do mieszkania;
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d. przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach 
z osobą starszą korzystającą z usług oraz jej rodziną, w tym 
stosowania zwrotów grzecznościowych, o ile osoby te nie wy-
raziły woli zwracania się do nich w inny sposób;

e. przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

f. posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków 
służbowych legitymacji lub identyfikatora wystawionego 
przez podmiot odpowiedzialny za realizację usług oraz urzę-
dowego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

g. niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
 • braku możliwości świadczenia usług, np. z powodu choro-

by, pobytu w szpitalu, nagłego zdarzenia losowego;
 • braku możliwości wejścia do mieszkania osoby starszej ob-

jętej usługami;
 • czasowej rezygnacji osoby starszej z usług (np. ze względu 

na jej wyjazd lub przyjazd rodziny);
h. rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od osoby starszej ko-

rzystającej z usług, z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, 
realizację recept lub opłacenie rachunków - tego samego 
dnia, na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty; nie-
obarczania osoby starszej, korzystającej z usług, osobistymi 
problemami, w tym przestrzegania zasady niepożyczania od 
osoby starszej środków pieniężnych; szanowania woli osoby 
starszej korzystającej z usług w zakresie sposobu wykonywa-
nia konkretnych czynności usługowych;

i. dokumentowania wykonania czynności opiekuńczych;
j. współpracy z pracownikiem socjalnym i pielęgniarką środo-

wiskową przy opracowaniu i realizacji indywidualnego planu 
pracy z osobą starszą.
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PRZYKŁAD 
Osoby świadczące usługi opiekuńcze dla osób starszych powinny 
działać zgodnie z zasadami:
praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywności, 
uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, godnego zachowywania 
się w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontak-
tach z osobami starszymi.

Powinny one kierować się w swoim zachowaniu normami etycznymi, 
a w szczególności powinny pamiętać o tym ,że:
• niedopuszczalne jest czerpanie korzyści materialnych lub osobi-

stych z tytułu wykonywanej pracy;
• usługodawca korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia ce-

lów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone;
• usługodawca wykonuje powierzone mu obowiązki rzetelnie, 

sumiennie, z szacunkiem dla innych i poszanowaniem godności 
osoby starszej oraz własnej;

• usługodawca nie przyjmuje żadnych nieetycznych zobowiązań;
• usługodawca rozwija swoje kompetencje i wiedzę zawodową 

potrzebną do wykonywania swoich obowiązków, a pracodawca 
stwarza mu do tego możliwości.

Efektem usług opiekuńczych odpowiedniej jakości powinno 
być:

• podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osoby star-
szej, jej dobra kondycja psychiczna oraz integracja ze spo-
łecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych możli-
wości i potrzeb;

• utrzymanie stabilnego stanu zdrowia;
• uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą 

lub przewlekłą chorobą;
• uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieru-

chomienia (np. odparzeń, odleżyn, przykurczy, powikłań 
układu oddechowego, pokarmowego lub krążenia);

• kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego 
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poruszania się przy pomocy drugiej osoby;
• poprawa samopoczucia;
• podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności, lub zwiększe-

nie aktywności;
• zmniejszenie izolacji społecznej.

6. USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY

Organizacje pozarządowe często wykonują usługi opiekuńcze na 
zlecenie ośrodków pomocy społecznej. Wśród nich są różne sto-
warzyszenia i fundacje działające lokalnie, jak również te o za-
sięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Do największych ogólnopolskich organizacji świadczących m.in. 
usługi opiekuńcze należą:

CARITAS POLSKA 
Adres: ul. Okopowa 55,01-043 Warszawa
tel.+48 22 334 85 00,+ 48 22 334 85 00
e-mail: caritaspolska@caritas.pl
Strona internetowa: www.caritas.pl

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Adres: Biuro Zarządu Głównego PCK 
00-561 Warszawa, ul.Mokotowska 14
tel.: (22) 326-12-86, centrala telefoniczna: tel.(48 22) 326-12-00 
fax: (22) 628-41-689
Sekretariat e-mail: info@pck.org.pl; zarzad.glowny@pck.org.pl
Oddziały Okręgowe PCK znajdują się we wszystkich wojewódz-
twach na terenie całego kraju.  
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pck.pl/

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
Biuro Rady Naczelnej w Warszawie
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00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18, lokal 20
tel.: (22) 621 58 77, 629 37 43, 629 63 26; fax.: (22) 628 20 25
e-mail: rada.naczelna@pkps.org.pl
Stowarzyszenie prowadzi swoje placówki na terenie całego kra-
ju.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.pkps.
org.pl/

WARTO WIEDZIEĆ!
Na terenie całego kraju działają podmioty niepubliczne - fir-
my prywatne świadczące odpłatnie usługi opiekuńcze. Niektóre  
z nich wykonują również usługi opiekuńcze na zlecenie ośrodków 
pomocy społecznej. Adresy tych podmiotów można znaleźć w In-
ternecie, w książkach telefonicznych, lokalnej prasie, a także 
uzyskać informację w ośrodkach pomocy społecznej.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 
 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-

-pomocy/
• Krzysztof Balon, Joanna Staręga Piasek, Grażyna Rutkiewicz, Ka-

tarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony „Standard 
usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu 
zamieszkania”

 http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/SUO2601.pdf
• „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy  

i rekomendacje. Monografia. Rzecznik Praw Obywatelskich”, 
Warszawa 2012.

 http://www.rpo.gov.pl/pl/content/publikacje-monografie
• Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 

Wieku: www.federacjautw.pl
• Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS: 

http://www.wrzos.org.pl/
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