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POMOC SPOŁECZNA 
 
Opracowanie: Dominik Wach 
 
Podstawa prawna 
 
- Zakres i rodzaj pomocy społecznej dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce reguluje ustawa z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
- Zakres i rodzaj świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych; 
- Uprawnienia do wsparcia finansowego w ramach tzw. „500+” reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 
r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 
 
Obowiązek przebywania na terenie Polski 
 
Świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom przysługuje 
cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
 
a) na podstawie zezwolenia na: 
• pobyt stały, 
• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
• zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 
1 pkt 1 lit. c lub d (łączenie rodzin z cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą) 
• w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  
 
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na: 
• pobyt ze względów humanitarnych 
• zgody na pobyt tolerowany 
– w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; 
 
c) Prawo do świadczeń w formie: 
• interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego 
przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zaświadczenia wskazującego, że istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi lub uzyskał 
zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.  
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Kryteria do przyznania pomocy społecznej 
 
Jednocześnie musi wystąpić co najmniej jeden z powodów: 
• ubóstwo, 
• sieroctwo, 
• bezdomność, 
• bezrobocie, 
• niepełnosprawność, 
• długotrwała lub ciężka choroba, 
• przemoc w rodzinie, 
• potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 
• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradność w sprawach opiekuńczo ‐ wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
• trudności w integracji uchodźców, 
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
• alkoholizm lub narkomania, 
• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 
• klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
 
Kryterium dochodowe 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których 
dochód nie przekracza kryterium dochodowego 
• na osobę samotnie gospodarującą – 701 zł, 
• na każdą osobę w rodzinie – 528 zł. 
 
Zasiłek celowy 
 
Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
a także kosztów pogrzebu. 
 
Zasiłek okresowy 
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
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Zasiłek okresowy ustala się: 
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej ‐ do wysokości różnicy między kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 
• 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 samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, kryterium dochodowym 
rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 
 
Zasiłek stały 
 
Zasiłek stały przysługuje: 
• pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli 
jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
Zasiłek stały ustala się w wysokości: 
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej ‐ różnicy między kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 października 2018 
r. nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie; 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 niższa niż 30 zł miesięcznie. 
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
 
Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma, i ewentualna 
odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny. 
 
Świadczenia rodzinne: 
 
Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom: 
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 
społecznym, 
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, ofiar handlu ludźmi; 
• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
• posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw 
trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres 
nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów 
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy. 
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Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 
1000 zł Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia. 
 
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym 
w wysokości 100 zł na dziecko. 
 
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka 
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 
193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386 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 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
wynosi 95 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego. 
 
Rodzina 500+ 
 
• Pomoc dla rodziców i opiekunów dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich 
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku 
rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. 
• Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł 
netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne 
domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
• Ze świadczenia mogą korzystać cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do 
rynku pracy”. 
 


