
Zasiłek stały 

Sprawę załatwia 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 

2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 

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

stałego. 

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. 

4. Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub 

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. 

Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu). 

Opłaty 

Postępowanie nie podlega opłatom. 

Forma załatwienia 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego. 

Termin załatwienia 

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

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

1. Rodzinny wywiad środowiskowy. 

2. Oświadczenia o stanie majątkowym. 

3. Oświadczenia o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 

miesięcy. 

4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony. 



Tryb odwoławczy 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 

pośrednictwem: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 

2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). 

Dostępność procedury 

Informacje o sposobie załatwiania sprawy - udzielenia pomocy w zasiłku stałego - można 

otrzymać: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie Al. 600-lecia 90 

2. Punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Sochaczewie ul. Zamkowa 4A 

Informacje dodatkowe dla klienta 

1. Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe: 

a) niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat 

przez mężczyznę, lub 

b) całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej 

egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej 

do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o 

niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby 

samotnie gospodarującej, wynoszącego 701 zł netto. 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie: 



 

a) niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat 

przez mężczyznę, lub 

b) całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej 

egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej 

do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o 

niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 528 zł netto. 

2. Zasiłek stały nie przysługuje osobom posiadającym uprawnienie do renty socjalnej, 

świadczenia pielęgnacyjnego oraz osobie posiadającej prawo do dodatku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, jeżeli utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 

ustawowego okresu jego pobierania. 

3. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się 

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 


