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Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecz-
nej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, 
której dochód nie przekracza kwoty kryterium do-
chodowego, które wynosi 542 zł, osobie w rodzinie, 
w której dochód na osobę nie przekracza kwoty kry-
terium dochodowego, które wynosi 456 zł, rodzinie, 
której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczes-
nym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy 
społecznej lub innych okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy społecznej.

Świadczenia pieniężne

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie 
gospodarującej, której dochód jest niższy od kryte-
rium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 
dochodowego rodziny; w szczególnie uzasadnionym 
przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekra-
czających kryterium może być przyznany zasiłek 
okresowy pod warunkiem zwrotu całości lub części 
kwoty zasiłku. Zasiłek okresowy przysługuje, w 
szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę; 
niepełnosprawność; bezrobocie; możliwość utrzy-
mania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 
Zasiłek okresowy ustala się w wysokości: w przy-
padku 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 542,00 zł miesięcznie, 
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między 
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku  okresowego  nie może być niższa niż 
50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby sa-
motnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium do-
chodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku 
okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie.

Zasiłek stały
Przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospo-
darującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest 
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej,  pełnoletniej osobie pozostającej 
w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, 
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe 
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
Zasiłek stały  nie przysługuje jeżeli: osoba otrzymuje 
rentę socjalną; otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne; 
Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku 
osoby samotnie gospodarującej - różnicy między 
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaru-
jącej a dochodem tej osoby; w przypadku osoby 
w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym 
na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę 
w rodzinie; Kwota zasiłku stałego  nie może być 
wyższa niż 529zł miesięcznie i niższa niż 30zł mie-
sięcznie. Za osobę otrzymującą zasiłek stały, która nie 
jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytu-
łu, opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy przysługuje: osobie/rodzinie, której 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego oso-
by/rodziny; W szczególnie uzasadnionym przypadku 
osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryte-
rium może być przyznany specjalny zasiłek celowy, 
który nie podlega zwrotowi.
Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia 
niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie 
części lub całości kosztów:
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, wykonania 
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz pogrzebu.
 Zasiłek celowy przyznawany jest na miesiąc, w któ-
rym wystąpiła konieczność zaspokojenia najniezbęd-
niejszej potrzeby a w szczególnej sytuacji w okresie, 
którym zachodzi konieczność ponoszenia wydatków 
na ten cel. Wysokość zasiłku celowego ustalana 
jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy, biorąc pod uwagę jedynie najnie-
zbędniejsze potrzeby osoby/rodziny. Zasiłek celowy 
może być przyznany również osobie lub rodzinie, 
które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, 
klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takich przy-
padkach świadczenie może być przyznane niezależnie 
od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy 



Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze udzielane są osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona. Usłu-
gi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane również 
osobie, która wymaga pomocy innych 
osób, a rodzina, a także wspólnie nieza-
mieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 
nie mogą takiej pomocy zapewnić. Zasady 
przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze określa Uchwała Nr XXIII/151/08 
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 
2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szcze-
gółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia 
trybu ich pobierania.

Opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
- osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecz-
nością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad dłu-
gotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, może 
ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej 
opieki nad osobami, o których mowa powyżej stwierdza le-
karz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym 
nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku 
o przyznanie świadczenia. Składkę na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe opłaca się od kwoty kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby 
ubiegającej się nie przekracza 150% kwoty kryterium do-
chodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie 
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub 
nie otrzymuje emerytury i renty. Opłacanie składki na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w 
dniu złożenia wniosku: ukończyła 50 lat i nie posiada okresu 
ubezpieczenia (składkowego, nieskładkowego wynoszącego 
co najmniej 10 lat);  posiada okres ubezpieczenia (składkowy, 
nieskładkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w 
przypadku mężczyzn). Składka na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Świadczenia niepieniężne
Praca socjalna 

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i ro-
dzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona 
jest: z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej; ze społecznością lo-
kalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań insty-
tucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków 
społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o 
kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe 
tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem 
godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna 
świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany 
dochód.

Usługi opiekuńcze 

Schronienie, posiłek, ubranie 
Przysługują osobie lub rodzinie, jeżeli jest tego 
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje 
przez przyznanie decyzją administracyjną tym-
czasowego miejsca noclegowego w schronisku, 
z którym w danym okresie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie ma podpisaną  
umowę o świadczenie tego typu usług. 
W ramach zawartej umowy osoba przebywająca 
w schronisku ma zagwarantowany posiłek oraz 
odzież i obuwie odpowiednie do swoich indywi-
dualnych właściwości , a także pory roku.  

Sprawienie pogrzebu
Obowiązek ten  spoczywa na gminie w stosun-
ku do osób zamieszkałych na terenie Gminy 
Kwidzyn, które to osoby bądź ich rodziny nie 
posiadają prawa do zasiłku pogrzebowego, 
osób bezdomnych i osób o nieznanej tożsa-
mości, zmarłych na terenie Gminy Kwidzyn. 
Sprawienie pogrzebu  odbywa się w sposób 
ustalony przez Gminę Kwidzyn, na zasadach 
określonych w  uchwale Nr XVIII/123/04 Rady 
Gminy Kwidzyn z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu 
oraz zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Składki - ubezpieczenie emerytalne i rentowe



Pomoc na dożywianie udzielana jest również w ra-
mach programu wieloletniego „Pomoc państwa w za-
kresie dożywiania”. Z  Programu udzielana jest pomoc 
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności albo świadczenia w formie produktów 
żywnościowych. Z pomocy w ramach programu mogą 
skorzystać: dzieci do lat 7, uczniowie do czasu ukończe-
nia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny, u których 
występują przesłanki do udzielenia pomocy wymienione 
w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc w ramach Pro-
gramu przyznawana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie nieodpłatnie, jeżeli dochód 
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc doraźna albo okresowa w 
postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie przysługuje osobie, któ-
ra własnym staraniem nie może 
go sobie zapewnić. Zasady zwrotu 
wydatków za udzieloną pomoc w 
formie posiłku określa Uchwała Nr 
XVI/97/08 Rady Gminy Kwidzyn 
z dnia 28 marca 2008r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
zwrotu wydatków za pomoc doraźną 
albo okresową w postaci jednego 
gorącego posiłku.

Tabela odpłatności za posiłki dla osoby samotnej lub wspólnie gospodarującej (w rodzinie)

Prawo do umieszczenia w domu pomocy przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z po-
wodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codzien-
nym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej mają również osoby, które wskutek choroby 
psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie są zdolne do zaspakajania podstawowych potrzeb 
życiowych i nie mają możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebują stałej opieki 
i pielęgnacji, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłat-
ny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za 
pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu ( nie więcej niż 70% swojego 
dochodu), a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka (nie wię-
cej niż 70% dochodów dziecka), małżonek, zstępni przed wstępnymi (w wysokości ustalonej 
w umowie jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaru-
jącej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie), gmina, z której osoba została skierowana do 
domu pomocy społecznej (w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania, 
a opłatami wniesionym przez mieszkańca domu oraz jego małżonka, zstępnych i wstępnych).

Umieszczanie w domach pomocy społecznej

Wysokość zwrotu w % ustalona od wysokości kosztu 
posiłku

Kryterium dochodowe w % (zgodnie z art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej)

do 150% bezpłatnie
od 150% do 170% 20% kosztu posiłku
od 170% do 200% 50% kosztu posiłku
powyżej 200% 100% kosztu posiłku

Wysokość zwrotu w % ustalona od wysokości kosztu 
posiłku

Kryterium dochodowe w % (zgodnie z art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej)

do 170% bezpłatnie
od 170% do 200% 20% kosztu posiłku
od 201% do 250% 50% kosztu posiłku
powyżej 250% 100% kosztu posiłku

Tabela odpłatności za posiłki dla dzieci z gminy Kwidzyn (szkoły podstawowe i gimnazja)

Pomoc doraźna i okresowa



Przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy nor-
matywna powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków 
gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 
                        35 m2 - dla 1 osoby, 
                        40 m2 - dla 2 osób, 
                        45 m2 - dla 3 osób, 
                        55 m2 - dla 4 osób, 
                        65 m2 - dla 5 osób, 
                        70 m2 - dla 6 osób, 
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym 
większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwięk-
sza się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadcze-
niowy przyjmowane są od dnia 31 sierpnia. W 
przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc październik 
następuje do dnia 31 października. W przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
dnia 1 września  do dnia 31października, ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia 
albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku 
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności-bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjne-
go przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł oraz gdy w wyniku 
prowadzonej przez komornika egzekucji w okresie ostatnich 
dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z 
tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wy-
sokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej 
niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie 
przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w 
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzi-
nie zastępczej, zawarła związek małżeński. Ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata 
następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na 
okres świadczeniowy trwający od października danego roku 
do września roku następnego, nie wcześniej jednak niż od 
miesiąca,  w którym wpłynął wniosek do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych: 
w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba 
uprawniona może złożyć w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie wniosek o podjęcie 
działań wobec dłużnika alimentacyjnego .Do wniosku 
należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego 
egzekucję o bezskuteczności egzekucji zawierające 
informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezsku-
teczności oraz o działaniach podejmowanych w celu 
wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali miesz-
kalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkal-
nych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 
lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowią-
cych ich własność i właścicielom samodzielnych lokali 
mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydat-
ki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym 
lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Doda-
tek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodar-
stwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożo-
nej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesię-
cy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają 
wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni
 o więcej niż: 30%, 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi 
i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, 
w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku należy dołączyć 
deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Dodatek 
mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy



Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe po-
krycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków 
do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzi-
com, jednemu z rodziców albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeli-
czeniu na osobę albo dochód osoby uczącej 
się nie przekracza 539 zł, natomiast od 
1 listopada 2014 kwoty 574 zł. W przypadku 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniem niepełnosprawności, 
zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę, albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 623 zł, natomiast od 1 listopada 2014 
kwoty 664 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje 
do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia 
lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku 
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub 
w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny 
przysługuje osobie uczącej się w szkole lub 
w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia. Wysokość zasiłku 
rodzinnego wynosi miesięcznie: 77,00 zł 
na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 
zycia, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
115,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia 
do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem 
roku szkolnego. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. ciąży do porodu. Pozostawanie 
pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje jednorazowo, 
w wysokości 1000 zł. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dzie-
cka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli 
nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Doda-
tek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką 
medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. 
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko 
pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wycho-
wawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 24 miesięcy kalendarzo-
wych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej 
niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy 
kalendarzowych , jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego- przysługuje w wysokości  400 zł miesięcznie.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje 
samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktyczne-
mu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasą-
dzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców 
dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest 
nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie-
go z rodziców zostało oddalone. Dodatek z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, 
nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.W przypadku dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 
zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka. Wysokość dodatku z tytułu wychowywa-
nia dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie 
i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka a także osobie uczącej się na 
pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształce-
niem dziecka. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego przysługuje miesięcznie w wysokości: 60 zł miesięcznie na 
dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.



Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczeń rodzinnych na 
nowy okres zasiłkowy przyjmo-
wane są od 1 września. OKRES 
ZASIŁKOWY OBEJMUJE 
OKRES OD 1 LISTOPADA DO 
31 PAŹDZIERNIKA ROKU 
NASTĘPNEGO. W przypadku 
gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 30 
listopada. W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z doku-
mentami od 1 października do 
30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 
31 grudnia. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Świadczenia rodzinne

Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w 
celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapew-
nienia opieki i pomocy innej osoby w 
związku z niezdolnością do samodziel-
nej egzystencji. 

Świadczenia opiekuńcze

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania - przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się : 
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedzi-
ba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
w wysokości 90 zł miesięcznie, w związku z dojazdem, z miejsca zamiesz-
kania, do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku 
dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowia-
dającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej, w wysokości 50 zł miesięcznie. 
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przy-
sługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do 
czerwca następnego roku kalendarzowego. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka- przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jedno-
razowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu 
albo opiekunowi faktycznemu dziecka- niezależnie od wysokości dochodów. 
Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Wnio-
sek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego 
opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 
12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później 
niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zapomoga przysługuje, jeżeli 
kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: osobie umieszczonej 
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, osobie uprawnio-
nej do dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje 
się niezależnie od dochodu. Przy ustalaniu prawa do zasiłku pielęg-
nacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasił-
ku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym 
upływa termin ważności orzeczenia. Świadczenie pielęgnacyjne 
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przy-
sługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji, albo osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełno-
sprawności. Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje w wysokości 
520 zł miesięcznie. Przyznaje się je niezależnie od dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  
    niepełnosprawnemu dziecku,  
    osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymu-
je się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,
    osobie niepełnosprawnej w wieku 
powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymu-
je się orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
niepełnosprawność powstała przed 
ukończeniem 21 roku życia, 
    osobie, która ukończyła 75 lat. 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w 
wysokości 153 zł miesięcznie. 
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WYDANIE SPECJALNE 28 LISTOPADA 2012 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń szkoły publicznej i niepublicznej 
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze 
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia, pocho-
dzący z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 456 zł.

Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej.                                                                                         
                       Wydawca: Fundacja „MISERICORDIA”, Górki 4  82-500 Kwidzyn. 
            Tel./faks  55 279 35 64, e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl, www.fundacjamisericordia.pl. 
         Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie. 
Dodatek przygotowano w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach prowadzonym przez Fundację „Miseri-
cordia” przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Obserwator wydawnay jest 
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Kwidzynie oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny może być przy-
znany uczniowi, który poniósł 
straty w wyniku zdarzenia lo-
sowego, niezależnie od dochodu 
rodziny. Zasiłek szkolny może być 
przyznany w przypadku: śmierci 
rodziców, jednego z rodziców lub 
prawnych opiekunów, klęski ży-
wiołowej, wydatków związanych 
z długotrwałą chorobą ucznia, 
innych szczególnych okoliczności. 
Warunkiem ubiegania się o zasiłek 
szkolny jest złożenie wniosku 
w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od wystąpienia zdarzenia. 
Szczegółowe zasady przyznawania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym określa Regulamin, 
który wraz z wzorami wniosków 
zamieszczony jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie

Zasiłek szkolny

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Kwidzynie do dnia 15 września danego roku szkol-
nego, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów ję-
zyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 
danego roku szkolnego. Uczniowie uczęszczający do szkoły na terenie Gminy Kwidzyn 
mogą również składać wnioski w sekretariacie szkoły. Do wniosku o udzielenie stypen-
dium szkolnego załącza się zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość 
dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Stypendium szkolne przyznawane jest 
na okres nie dłuższy niż okres od września do czerwca roku następnego, a w przypadku słu-
chaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników służb społecznych od października do czerwca roku następnego.

Stypendium szkolne może być przyznane na całkowite lub częściowe pokrycie kosz-
tów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyj-
nym, całkowicie lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, rozpoczął realizację projektu systemowego „Zainwestuj w swoją przyszłość”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. 
Działania podejmowane w ramach projektu związane są głównie z irozwijaniem potencjału beneficjentów ostatecznych m.in. 
poprzez zajęcia z Liderem Klubu Pracy, doradcą zawodowym, psychologiem oraz udziałem w kursach zawodowych. Dodat-
kowym narzędziem wykorzystywanym w projekcie były działania środowiskowe w formie spotkań o charakterze integracyj-
no-edukacyjno-sportowym, którego celem jest pobudzenie aktywności indywidualnej uczestników projektu oraz ich rodzin. 
W okresie realizacji projektu beneficjenci ostateczni uczestniczyli w kursach zawodowych na: nowoczesnego sprzedawcę, 
sprzedawcę-fakturzystę, magazyniera z uprawnieniami na wózki widłowe, kucharza oraz opiekuna osoby starszej. Ponadto 
nabyli umiejętności obsługi kas fiskalnych i komputera, a także sporządzania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy 
ubieganiu się o zatrudnienie. Po ukończeniu udziału w projekcie 30% uczestników znalazło zatrudnienie.

Zainwestuj w swoją przyszłość


