
Przyznanie usług opiekuńczych 

Sprawę załatwia 

1. Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 

 
Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 

1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług 

opiekuńczych uwzględniający potrzeby w zakresie usług. 

2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do 

wglądu. 

3. Oryginały zaświadczeń o wysokości dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego 

miesiąc złożenia wniosku o pomoc. 

Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Forma załatwienia 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych. 

Termin załatwienia 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy. 

2. Ankieta określająca potrzeby w zakresie usług opiekuńczych. 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym. 

4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 

miesięcy. 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi. 

6. Dokument potwierdzający zasadność przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych. 

7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem: 

1. Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 
Podstawa prawna 

1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt. 1, 37 ust 1 pkt. 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), 

uchwały nr XXVII/294/22 z dnia 15.03.2022 r. Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22 

marca 2005r. w sprawie: Określania szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat jak również trybu ich pobierania. 



Dostępność procedury 

Informacje o sposobie załatwiania sprawy - udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych 

- można otrzymać: 

1. Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 

 
Informacje dodatkowe dla klienta 

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Miasta 

Sochaczew, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób, a są tej pomocy pozbawieni. Osobom w rodzinie pomoc w zakresie usług 

gospodarczych może być przyznana tylko w przypadku, gdy rodzina wspólnie zamieszkała z 

osobą objętą usługami nie jest w stanie zabezpieczyć pomocy w tym zakresie. Usługi 

opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. 

2. Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich 

zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. Wysokość 

odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na 

osobę w rodzinie. W przypadku gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są 

nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie 

tabel. 

3. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie 

gospodarującej wynosi 776 zł a osoby w rodzinie 600 zł netto. 

Odpłatności za usługi opiekuńcze - stawka za 1 godzinę wynosi 28,00 zł. 



 

 

Dochód 
gwarantowany 

Osoby samotne Osoby w rodzinie 

 

776,00 zł. 600,00 zł. 
Do 100% Do 776,00 zł. nieodpłatnie 2 os. - do 1200,00 zł. 

3 os. - do 1800,00 zł. 
nieodpłatnie 

Do 120% Do 931,20 zł. 5% - 1,40 zł. 2 os. - do 1440,00 zł. 

3 os. - do 2160,00 zł. 10% - 2,80 zł. 

Do 150% Do 1164,00 zł. 10% - 2,80 zł. 2 os. - do 1800,00 zł. 

3 os. - do 2700,00 zł. 20% - 5,60 zł. 

Do 170% Do 1319,20 zł. 15% - 4,20 zł. 2 os. - do 2040,00 zł. 

3 os. - do 3060,00 zł. 30% - 8,40 zł. 

Do 200% Do 1552,00 zł. 20% - 5,60 zł. 2 os. - do 2400,00 zł. 

3 os. - do 3600,00 zł. 50% - 14,00 zł. 

Do 220% Do 1707,20 zł. 50% - 14,00 zł. 2 os. - do 2640,00 zł. 

3 os. - do 3960,00 zł. 100% - 28,00 zł. 

Powyżej 220% 100% - 28,00 zł.  

 


