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Wstęp 
 
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Informatora Ośrodka Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI. 

Ośrodka, który powstał przy Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie w 

ramach projektu o tym samym tytule i jest finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 Osi Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 

9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa – ZIT. 

 

Usługi na rzecz mieszkańców w formie centrów wsparcia opiekunów nieformalnych/ 

faktycznych osób niesamodzielnych wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011 - 2020, kierunek polityki rozwoju - 6.3 Poprawa 

bezpieczeństwa społecznego. Jak zapisano w Strategii „Nowy model polityki 

społecznej powinien koncentrować się w równej mierze na niwelowaniu i 

przeciwdziałaniu różnorodnym formom wykluczenia społecznego”. Działania 

przyczyniać się mają „do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów 

wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec takich 

grup jak: dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych, osoby niepełnosprawne, 

osoby starsze, rodziny wielodzietne”. Uruchamianie w regionie centrów wsparcia 

opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych – starszych, 

niepełnosprawnych, mających na celu przede wszystkim odciążenie rodzin, a tym 

samym odraczanie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad 

podopiecznym i zwiększenie szans na zatrudnienie opiekunów, a także wzrost 

jakości opieki domowej sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi, jest realizacją 

powyższych założeń strategicznych. 

 

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Kraków 

Grzegórzki jest odpowiedzią na jedno z najpoważniejszych współczesnych wyzwań 

jakim starzenie się demograficzne społeczeństwa. Skala tego zjawiska i pojawiające 

się ograniczenia w dostępności do instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi 

sprawia, że konieczny jest profesjonalny rozwój nieformalnych usług opiekuńczych. Z 



 
 

drugiej strony, wiele badań i opinii ekspertów wskazuje, że najbardziej skuteczną i 

zapewniającą godność osoby starszej metodą sprawowania opieki jest ta 

świadczona w miejscu jej zamieszkania, czyli w jej naturalnym środowisku. I to tak 

długo, jak jest to tylko możliwe ze względów zdrowotnych, ekonomicznych, itp. Trend 

ten będzie się nadal rozwijał, a to wymaga profesjonalizacji świadczenia usług przez 

nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, czyli 

członków rodziny, sąsiada, przyjaciela, itd.  

 

Czas pandemii koronawirusa i związanej z tym ograniczonej dostępności do 

instytucjonalnej opieki zdrowotnej i społecznej, w którym przyszło nam tworzyć 

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Kraków 

Grzegórzki, dodatkowo utwierdził nas w tym, że tego typu miejsca wsparcia osób, 

które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi lub znajomymi w warunkach 

domowych, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania codziennych czynności czy zaspokajania swoich podstawowych potrzeb 

życiowych, są bardzo potrzebne. 

 

Żyjemy w czasach trudnych, ale ciekawych. Nikt z nas nie spodziewał się, że 

będziemy żyć w aż tak ciekawych czasach. Ciekawi nas, jak technologie zmieniają 

świat, jak wpływają na nasze życie, jak możemy dzięki nim ułatwić swoje 

życie…ciekawią nas inni ludzie….ciekawi nas koronawirus i to, jak przeciwdziałać tej 

pandemii, która zaskoczyła cały świat oraz jak się przed nim chronić … ciekawi nas 

to, jak inni radzą sobie w podobnych sytuacjach, jakie nas spotykają ….  

 

Ten Informator będzie o tym wszystkim. A to, co w nim nie zmieści, znajdziecie 

Państwo w specjalnie dla Was przygotowanym portalu dla Opiekunów Nieformalnych 

Osób Niesamodzielnych.  Chcemy Państwa wspomóc w tym, co robicie, chcemy dać 

Państwu pewność tego, co robicie, chcemy wreszcie dać Wam rzadką w tych 

czasach i warunkach możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, informacji tak 

potrzebnych w tym, co na co dzień robicie, a czego nie widać w oku kamer, błysku 

fleszy, gazetowych i internetowych leadów, czy z wypiekami słuchanych rozmów w 

toku, tłoku, o północy i w świetle księżyca….. To jest miejsce i czas dla Państwa - my 



 
 

tylko stwarzamy okazję, by się spotkać, porozmawiać, wzbogacić swój warsztat 

pięknej, ale też trudnej pracy - służby – dla Waszych Bliskich, którzy z różnych 

powodów nie są samodzielni. Tylko dzięki Państwa zaangażowaniu może wspólnie 

stworzyć przestrzeń wsparcia i  pomocy dla osób, które opiekują się swoimi bliskimi 

w środowisku domowym.  

 

Zachęcamy Państwa do lektury informacji zawartych w tym numerze Informatora dla 

Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych oraz pozostałych informacji 

związanych z opieką nad osobami zależnymi, znajdującymi się na portalu 

opiekunowienieformalni.pl. 

  



 
 

Kim jesteśmy? 
 
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Fundacja MIS) powstała pięć lat temu, 

założona przez grono profesorów dwóch uczelni krakowskich – Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego - wybitnych specjalistów z dziedziny 

prawa, zarządzania i finansów publicznych.. Jej celem jest reprezentowanie 

interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i 

społeczeństwa obywatelskiego oraz profesjonalizacja zarządzania i usług 

administracji samorządowej skierowanych do mieszkańców społeczności lokalnych.  

 

Naszą misją jest DIALOG, PROFESJONALIZM I ROZWÓJ, przede wszystkim w 

obszarze edukacji członków społeczności lokalnych, głównie osób dorosłych oraz 

profesjonalizacji usług społecznych służących podnoszeniu jakości życia 

mieszkańców wspólnot lokalnych. Działalność Fundacji opiera się m.in. na wdrażaniu 

we współpracy z samorządem lokalnym, a także partnerami społecznymi i 

biznesowymi modelowych rozwiązań w obszarze usług społecznych, wprowadzaniu 

zmiany społecznej i nowe podejścia do świadczenia usług na rzecz różnych grup 

społecznych. 

 

W obszarze usług społecznych od 2018 roku Fundacja prowadzi w Krakowie 

Centrum Aktywizacji Seniora Grzegórzki-Zabłocie (CAS), którego oferta edukacyjna, 

animacyjna i integracyjna jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia. Inicjatywa 

ta jest finansowana ze środków Budżetu Gminy Miejskiej Kraków. Oferta CAS jest 

corocznie uzupełniana dodatkowymi działaniami edukacyjnymi oraz integracji 

międzypokoleniowej organizowanymi w ramach przedsięwzięcia „Akademia Seniora 

Aktywnego przy LOWE” dofinansowanymi ze środków Programu Rządowego na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

 

Fundacja ściśle współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiceprezes 

Zarządu Fundacji – pan Jacek Kwiatkowski - jest członkiem Komisji Ekspertów ds. 

Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkami Komisji są 

ludzie, wybitni specjaliści zajmujący się problemami osób starszych, zaangażowani 

nie tylko zawodowo, ale także sercem w działaniach na rzecz poprawy sytuacji osób 

starszych w Polsce. 



 
 

Zespół Fundacji to osoby o wieloletnim doświadczeniem w obszarze usług 

społecznych w społeczności lokalnej oraz edukacyjnych, w tym edukacji 

pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, autorzy i koordynatorzy różnych 

przedsięwzięć służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców i społeczności 

lokalnych.  
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KRAKÓW GRZEGÓRZKI 
 
Powstanie Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

KRAKÓW GRZEGÓRZKI w Krakowie przy al. Ignacego Daszyńskiego 16 jest 

odpowiedzią na jedno z najpoważniejszych współczesnych wyzwań jakim starzenie 

się demograficzne społeczeństwa, które według wszelkich prognoz w 

nadchodzących dziesięcioleciach jeszcze bardziej będzie się pogłębiać. Wobec 

starzejących się rodziców, przy jednoczesnym zwiększaniu długości życia, będzie 

rosła liczba osób pełniących rolę nieformalnego opiekuna dla osoby starszej, która 

wymaga częściowej lub stałej opieki w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb 

życiowych w warunkach domowych.  

 

Opiekunami nieformalnymi osób niesamodzielnych, szczególnie zaś osób starszych 

są często osoby powyżej 65r.ż, czyli należące do tego samego pokolenia, którym się 

opiekują.  Współcześnie mówi się także o tzw.  „pokoleniu opiekunów”, określanym 

jako „sandwich generation”, tj. osobach czynnych zawodowo, które muszą zapewnić 

opiekę zarówno pokoleniom wstępującym-dzieciom, jak i zstępującym-seniorom. 

Oznacza to duże obciążenie (fizyczne i psychiczne) dla opiekuna, który intensywnie 

pracuje, a po pracy zajmuje się  obowiązkami opiekuńczymi wobec starszych 

niesamodzielnych rodziców. Sytuacja się komplikuje, gdy mamy do czynienia z 

trwałą chorobą lub/i niepełnosprawnością seniora lub – w najgorszym przypadku – 

samego opiekuna. 

 

„Opiekunowie rodzinni są w lokalnej praktyce działań „niewidocznymi podmiotami”, 

tzn. system publiczny reaguje na ich brak lub skrajną niewydolność. Sama praca 

opiekuńcza krewnego, przyjaciela i sąsiada jest niedostrzegana. Niedostrzegany jest 

ogromny trud opiekuna wkładany w reorganizację życia codziennego i 

restrukturyzację całego gospodarstwa domowego, wymuszone podjęciem się opieki 

nad osobą zależną (niesamodzielną).1 

 

                                                           
1 Racław, M., w: (Nie) czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych 
przemian. Małopolski Kongres Polityki Społecznej 15 i 16 listopada 2012, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie   



 
 

Działalność Ośrodka jest odpowiedzią na występującą i pogłębiającą się lukę 

umiejętności w sprawowaniu opieki domowej nad osobami starszymi przez osoby 

dorosłe z ich bliskiego otoczenia. Opiekunowie nieformalni, sprawując opiekę 

domową posiłkują się zwykle własną intuicją i doświadczeniem życiowym a nie 

sprawdzoną, merytoryczną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Ten niedostatek 

fachowej wiedzy i umiejętności w sprawowaniu funkcji opiekuńczych wynika 

najczęściej z konieczności poradzenia sobie z zupełnie nową dla nich sytuacją. 

Zostanie opiekunem osoby najbliższej nie jest często samodzielnym wyborem osoby, 

lecz staje się to w wyniku nagłego zdarzenia lub narastającego w czasie problemu w 

związku ze stanem zdrowotnym bliskiej osoby.  

 

Inicjatywa powołania Ośrodka Wsparcia 

Opiekunów Nieformalnych Osób 

Niesamodzielnych jest więc także 

odpowiedzią na sytuację związaną z 

brakiem metodycznego wsparcia 

opiekunów nieformalnych/faktycznych 

osób niesamodzielnych, który 

uwzględniałby indywidualne potrzeby 

opiekunów w postaci funkcjonowania 

takich właśnie wyspecjalizowanych 

„Centrów”, dysponujących kompleksową 

ofertą. 

 

 

Celem działania Ośrodka jest wspieranie opiekunów nieformalnych w organizowaniu 

opieki nad osobą niesamodzielną jak najdłużej w jej środowisku i miejscu 

zamieszkania oraz przebywanie w otoczeniu rodziny.  Kompleksowe, 

interdyscyplinarne i odpowiadające na indywidualne potrzeby wsparcie opiekunów 

osób niesamodzielnych ma również na celu poprawę ich kompetencji opiekuńczych, 

a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi w 

Małopolsce, świadczonej głównie przez rodziny. 

 

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW 

GRZEGÓRZKI kieruje swoją ofertę do osób sprawujących opiekę nieformalną nad 

Opieka nieformalna  
to opieka realizowana w miejscu 
zamieszkania i środowisku osoby 
niesamodzielnej, polegająca na 

dostarczaniu regularnego, 
trwałego, fizycznego i (lub) 

emocjonalnego wsparcia oraz 
asysty przy czynnościach dnia 

codziennego  osobie o 
ograniczonej samodzielności 

przez opiekuna nieformalnego. 



 
 

osobami niesamodzielnymi, zamieszkujących na obszarze Metropolii Krakowskiej, tj. 

miasta Krakowa i gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-

Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, 

Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim oraz  Biskupice, Niepołomice i Wieliczka 

w powiecie wielickim.  

 

Zasięg działania Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych  
Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI 

 

Ośrodek oferuje kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na indywidualne 

potrzeby wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, mające na celu ułatwienie 

opieki i poprawę kompetencji opiekuńczych oraz czasowe odciążenie w sprawowaniu 

opieki.  

W efekcie działalność Ośrodka przyczyni się do:  

 poprawy organizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi na obszarze 

działania Ośrodka;  

 wzrostu jakości opieki sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi;  

 odciążenie rodzin oraz innych tzw. opiekunów nieformalnych/faktycznych osób 

niesamodzielnych (zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym i 

psychologicznym, „zachowywanie” rodzinnych zasobów opiekuńczych);  

 poprawy jakości życia i zdrowia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób 

niesamodzielnych;  

 odraczania w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad 

osobami niesamodzielnymi;  



 
 

 zwiększenia szans na zatrudnienie opiekunów nieformalnych/faktycznych 

osób niesamodzielnych poprzez: wspieranie utrzymywania się na rynku pracy 

lub powrotu na rynek pracy (niwelowanie obciążenia obowiązkami).  

 

Oferta wsparcia Ośrodka obejmuje następujące usługi:  

 wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. 

grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy 

wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym 

psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach 

mobilnych/ niestacjonarnych), pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi 

„menadżerów opieki”);  

 działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji 

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, 

dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość;  

 działania informacyjno - edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów 

związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim 

służby zdrowia i pomocy społecznej;  

 usługę „odciążeniową” („wytchnieniową”/„opieki zastępczej”), umożliwiającą 

czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną 

opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez 

jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna;  

 Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w 

połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego 

użytkowania.  

 

Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad skorzystania z oferty Ośrodka 

Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW 

GRZEGÓRZKI wraz z dokumentacją zgłoszeniową (rekrutacyjną) znajdują się na 

portalu  www.opiekunowienieformalni.pl 

 

Wsparcie realizowane w ramach Ośrodka świadczone jest NIEODPŁATNIE. 

  



 
 

Odbiorcy Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób 
Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI 
 

Działalność Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 

KRAKÓW GRZEGÓRZKI  jest skierowana przede wszystkim do opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych oraz osób niesamodzielnych.  

 

W świetle „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020”, z którego jest dofinansowana działalność Ośrodka, opiekuna 

nieformalnego, rodzinnego należy definiować jako tzw. „opiekuna faktycznego”. 

Opiekun faktyczny (nieformalny) jest to – „osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia 

z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny”2 

 
Natomiast zgodnie z literaturą 

przedmiotu, opiekun nieformalny to 

osoba, która dostarcza regularnego, 

trwałego, fizycznego i (lub) 

emocjonalnego wsparcia oraz asysty 

przy czynnościach dnia codziennego 

komuś, kto jest fizycznie lub 

intelektualnie niepełnosprawny, 

psychicznie chory albo jest osobą 

starszą, której psychofizyczną kondycję 

można określić jako słabą.  

 

 
Pojęcie opiekuna nieformalnego jest więc szersze niż pojęcie opiekuna rodzinnego, 

bowiem obejmuje ono zarówno rodzinę, jak i sąsiadów czy przyjaciół, którzy również 

mogą sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, niepełnosprawnym dzieckiem 

czy seniorem.  

                                                           
2 6Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
[mr.gov.pl]   

Opiekun nieformalny  
to osoba pełnoletnia, która  

nie jest zawodowym opiekunem 
medycznym (np. asystentem osób 
niepełnosprawnych lub opiekunem 

środowiskowym) i nie pobiera  
wynagrodzenia z tytułu opieki nad 

osobą niesamodzielną. 
Najczęściej jest to członek rodziny  

osoby niesamodzielnej, sąsiad, 
przyjaciel, itp. 



 
 

Dodatkowo wg w/w Wytycznych osoba niesamodzielna to – „osoba, która ze 

względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w 

związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z 

podstawowych czynności dnia codziennego” 

 

Kompleksowa Ocena Geriatryczna stanowi wielokierunkowy, zintegrowany proces 

diagnostyczny, którego celem jest ustalenie zakresu zaburzenia zdrowia, priorytetów 

leczniczo-rehabilitacyjnych, potrzeb oraz możliwości zapewnienia dalszego leczenia, 

pielęgnacji, rehabilitacji i opieki. Chodzi o określenie zdolności osoby starszej do 

samodzielnego funkcjonowania oraz ustalenie jej potrzeb zdrowotnych, 

psychologicznych i socjalnych. Taka ocena powinna być przeprowadzana przez 

zespół terapeutyczny (lekarz, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka i pracownik 

socjalny) we współpracy z rodziną osoby.  

 

Natomiast aby wstępnie ocenić zdolności osoby starszej do samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku domowym często wykorzystuje się tzw. ocenę 

czynnościową wg skali Katza (ADL), która opisuje podstawowe czynności życiowe 

osoby: zdolność utrzymywania higieny, samodzielnego ubierania się i rozbierania, 

podstawową mobilność, kontrolowanie podstawowych czynności fizjologicznych. 

 

Ankieta oceny czynnościowej osoby niesamodzielnej wg skali Katza (ADL) 

Czynność Opis Odpowiedź 

Kąpanie się 
 Osoba nie wymaga pomocy przy kąpaniu 
 Pomoc potrzebna tylko przy myciu jednej 

części ciała 
  Tak          Nie 

Ubieranie się i 
rozbieranie 

 Osoba ubiera się bez żadnej pomocy 
 pomoc potrzeba tylko przy wiązaniu 

sznurówek 
  Tak          Nie 

Ubieranie się i 
rozbieranie 

 Osoba idzie do toalety, korzysta z niej, 
poprawia ubranie i wraca z toalety bez 
pomocy (może używać laski, chodzika, w 
nocy basenu lub nocnika) 

  Tak          Nie 

Wstawanie z łóżka i 
przemieszczanie 
się na fotel 

 Osoba przemieszcza się z/do łóżka lub na 
krzesło bez pomocy (może używać laski lub 
chodzika) 

  Tak          Nie 

Samodzielne 
jedzenie 

 Osoba spożywa posiłek bez pomocy 
(ewentualnie wymaga pomocy w krojeniu 
mięsa lub smarowaniu  pieczywa masłem). 

  Tak          Nie 

Kontrolowane 
wydalanie moczu i 
stolca 

 Osoba całkowicie panuje nad zwieraczami 
  Tak          Nie 

 



 
 

Odpowiadając TAK lub NIE przy opisie poszczególnych codziennych czynności 

osoba, którą się opiekujemy możemy ustalić poziom niesamodzielności 

podopiecznego zaspokajaniu codziennych czynności życiowych: 

 Odpowiedź negatywna (NIE) na pięć lub sześć czynności (5-6 pkt) oznacza 

osobę sprawną w zakresie czynności życia codziennego, która wymaga 

nieznacznej opieki. 

 Odpowiedź negatywna (NIE) na trzy lub cztery czynności (3-4 pkt) oznacza 

umiarkowane upośledzenie sprawności, osoba wymagająca częściowej opieki. 

 Odpowiedź negatywna (NIE) na jedną lub dwie czynności (0-2 pkt) oznacza 

znaczne upośledzenie sprawności, osoba wymagająca stałej opieki. 

 

Kryteria dostępu do oferty wsparcia Ośrodka 

Z oferty wsparcia Ośrodka mogą skorzystać osoby, które spełniająca łącznie 

poniższe kryteria dostępu: 

 Osoba jest mieszkańcem  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tzn. 

mieszka/przebywa z zamiarem stałego pobytu – na terenie Metropolii 

Krakowskiej, tj. Miasta Krakowa lub gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, 

Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, 

Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w powiecie krakowskim lub Biskupice, 

Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim. 

 Jest pełnoletnim opiekun nieformalny osoby niesamodzielnej, tj. opiekująca 

się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca 

wynagrodzenia z tytułu opieki.  

Pierwszeństwo w dostępie do usług oferowanych w Ośrodku mają osoby 

niesamodzielne/opiekunowie faktyczni (nieformalni) spełniający przynajmniej jedno z 

poniższych tzw. kryteriów premiujących:  

a) Osoba należy do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego 

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek3 - 

                                                           
3 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  



 
 

wymagane zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie 

uczestnika 

b) Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

c) Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,  

d) Osoba z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku usług 

asystenckich i opiekuńczych,  

e) Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 

2020 (zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które 

dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ),  

                                                                                                                                                                                     
a. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co 

najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

b. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,  

c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,  

e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  

f. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

g. członkowie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów 

nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,  

h. osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.),  

i. osoby niesamodzielne,   

j. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020,  

k. osoby korzystające z PO PŻ.   



 
 

f) Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z 

rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Rekrutacja do udziału we wsparciu prowadzona jest w sposób ciągły. 

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na portalu opiekunowienieformalni.pl) można 

złożyć:  

a) Osobiście w biurze projektu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, al. 

Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, w godzinach 9:00-16:00, lub 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Małopolska Izba 

Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-354 Kraków, lub 

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu na adres mailowy: 

kontakt@opiekunowienieformalni.pl (z zastrzeżeniem, że konieczne będzie 

dostarczenie oryginałów wszystkich złożonych dokumentów w formie 

papierowej w terminie 5 dni roboczych, pod rygorem skreślenia z listy 

uczestników).  

 

  



 
 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i 
Medycznego 
 

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW 

GRZEGÓRZKI prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, 

z której mogą korzystać opiekunowie nieformalni (faktyczni)  osób niesamodzielnych, 

zamieszkujący na terenie Metropolii Krakowskiej4.  

 

Asortyment wypożyczalni obejmuje m.in.: wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, 

rotory rehabilitacyjne, laski typu trójnóg, laski typu czwórnóg, kule rehabilitacyjne, 

sprzęt pomiarowy (ciśnieniomierze, glukomierze, termomertry bezdotykowe,  

pulsoksymetry).  

 

Szczegółowy wykaz sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego jakim 

dysponuje Wypożyczalnia dostępny jest na stronie internetowej 

www.opiekunowienieformalni.pl   

 

W ramach usługi wypożyczenia sprzętu zapewniamy instruktaż z obsługi sprzętu i 

doradztwo w zakresie prawidłowego korzystania ze sprzętu. Celem instruktażu jest:  

 zaprezentowanie właściwej obsługi sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz 

zaleceniami producenta,  

 udzielenie niezbędnych wyjaśnień,  

 ocena możliwych zagrożeń związanych ze stosowaniem sprzętu i 

przeciwdziałanie im,  

 zadbanie o bezpieczeństwo pacjenta w czasie korzystania ze sprzętu.  

 

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczenia. Umowa użyczenia sprzętu 

jest zawierana na okres do 6 miesięcy. W szczególnych, uzasadnionych 

przypadkach, okres wypożyczenia sprzętu  może być wydłużony. 

 

Usługa wypożyczalni sprzętu jest świadczone nieodpłatnie. 

                                                           
4 Metropolia Krakowska obejmuje miasto Kraków i gminy: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-
Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki w 
powiecie krakowskim oraz  Biskupice, Niepołomice i Wieliczka w powiecie wielickim 



 
 

 

 

 

INNE FORMY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH I OSÓB 

NIESAMODZIELNYCH 

 

  



 
 

Świadczenia z pomocy społecznej 
 
Kto może ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej 
 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są udzielanie osobom i rodzinom w 

szczególności tym, którzy znajdują się trudnej sytuacji z powodu jednej z niżej 

wymienionych przesłanek: 

 ubóstwa; 

 sieroctwa; 

 bezdomności; 

 bezrobocia; 

 niepełnosprawności; 

 długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

 przemocy w rodzinie; 

 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 alkoholizmu lub narkomanii; 

 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

 klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Kryterium przyznawania świadczeń 
 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom wg kryterium 

dochodowego.  

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 

został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, pomniejszoną o: 



 
 

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 

społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 

Od 1 października 2018 r. obowiązują następujące kwoty miesięcznych kryteriów 

dochodowych: 

 dla osoby samotnie gospodarującej wynosi ona 701 zł  

 dla osoby w rodzinie – 528 zł.  

 

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i 

gospodarujące. 

 

Rodzaje świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
 

Zasiłek stały 
 

Zasiłek stały przysługuje: 

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę 

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

1. 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; 

2. 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. 

Z zasiłku stałego nie mogą skorzystać osoby, u których występuje zbieg prawa do 

zasiłku stałego oraz: 

 renty socjalnej 

 świadczenia pielęgnacyjnego 

 specjalnego zasiłku opiekuńczego 

 dodatku przysługującego osobie samotnie wychowującej dziecko. 

 

Uwaga: Zasiłek stały nie jest przyznawany w przypadku utraty prawa do pobierania 

zasiłku dla bezrobotnych w wyniku upływu ustawowego okresu jego pobierania lub 

utraty prawa do pobierania zasiłku dla opiekuna. 

Podczas ustalania wysokości świadczenia oraz tego, czy w ogóle takie przysługuje – 

nie bierze się pod uwagę kwoty zasiłku okresowego. 

 

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do 

niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu 

pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była 

uprawniona do zasiłku stałego. 

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się 

kwoty zasiłku okresowego. 

 

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: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 

Zasiłek okresowy ustala się: 



 
 

1. 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; 

2. 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: 

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 

2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. 

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym 

pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od 

dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej 

jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.  

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej 

na podstawie okoliczności sprawy. 

 

Zasiłek celowy 
 

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne 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 jest przyznawany jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym osobom 

lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe. Kryteria dochodowe podlegają 

weryfikacji co 3 lata. 

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 

wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od 

dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

 



 
 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną 

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w 

wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany 

niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

 

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w 

wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi. 

 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu 

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod 

warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

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 specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane 

również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie 

niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 

możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i 

miejsce świadczenia. 



 
 

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

tryb ich pobierania. 

  

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
 

Składki na ubezpieczenie społeczne mogą być opłacane za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. 

 

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne  i 

rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje 

emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością 

sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. 

Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. 

 

O konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których 

mowa powyżej, należy przedstawić zaświadczenie od lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego wydane nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o 

przyznanie świadczenia. 

 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o 

systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu 

złożenia wniosku o przyznanie świadczenia: 

 ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i 

nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat 



 
 

 posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w 

przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 
 

Zasady przyznawania oraz wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego reguluje Ustawa o 

świadczeniach rodzinnych. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 osobie, która ukończyła 75 lat 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

 osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego 

 osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

 osobie, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny w innym organie 

 jeżeli członkowi rodziny osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego 

przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z 

pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej  

Od dnia 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 215,84 

zł miesięcznie. 

 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

zostało wydane na czas określony. 

Uwaga: Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od kryterium dochodowego. 

 



 
 

Świadczenie pielęgnacyjne 
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje : 

 matce lub ojcu 

 opiekunowi faktycznemu dziecka 

 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) 

 innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. 

Powyższe osoby mogą skorzystać ze świadczenia, jeżeli nie podejmują lub 

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się osobą, która: 

 legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub 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 

 legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

  

Świadczenie przysługuje również osobom nie spokrewnionym w stopniu pierwszym z 

osobą wymagającą opieki, lecz tylko, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki: 

 rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw 

rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 

legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 nie ma rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub legitymują się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może mieć status osoby poszukującej 

pracy lub status osoby bezrobotnej. 

Od 1 stycznia 2020 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1830,00 zł 

miesięcznie. 

 



 
 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność tej osoby powstała: 

 nie później niż do ukończenia 18 roku życia 

lub 

 w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 

ukończenia 25 roku życia. 

Uwaga: Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochody w rodzinie. 

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) 
 

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego  
 

O dofinansowanie do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny ze środków PFRON mogą 
ubiegać się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON? 

 osoba posiadająca orzeczenie o: 

 niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia 

 zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) 

 całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 

przepisów 

 grupie inwalidzkiej. 

 osoba spełniająca kryterium dochodowe: 

 przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie 

przekracza kwoty: 

o 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym 

gospodarstwie domowym 

o 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 jeśli te kwoty są przekroczone, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o 

którą dochód został przekroczony. 



 
 

Pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu osobie z niepełnosprawnością w 

trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub 

dofinansowanie dla niezbędnego opiekuna bez pomniejszania dofinansowania. 

 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dofinansowanie 
 wniosek o dofinansowanie 

 wniosek lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba z niepełnosprawnością, o 

skierowanie na turnus rehabilitacyjny 

 kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do 

wglądu) 

 kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna 

prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa 

przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego 

 oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły /uczelni o kontynuowaniu nauki, w 

przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat. 

 

Dofinansowanie dla opiekuna do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym 
 

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo 

posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie z niepełnosprawnością w wieku do 

16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane 

dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, pod warunkiem, że 

lekarz we wniosku skierowania na turnus rehabilitacyjny wyraźnie uzasadni 

konieczność pomocy ze strony opiekuna.  

 

Warunki, jakie musi spełnić opiekun 
 

 nie może być zatrudniony jako członek kadry na turnusie 

 nie może być osobą z niepełnosprawnością wymagającą opieki innej osoby 

 musi ukończyć 18 lat 

lub 

 musi ukończyć 16 lat i jednocześnie wspólnie zamieszkiwać z osobą z 

niepełnosprawnością, a także być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. 

 



 
 

Kwota dofinansowania do turnusu dla osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna 
 

 30% przeciętnego wynagrodzenia: dla osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia, osoby 

niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na 

stopień niepełnosprawności 

 27% przeciętnego wynagrodzenia: dla osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 

 25% przeciętnego wynagrodzenia: dla osoby z lekkim stopniem 

niepełnosprawności 

 20% przeciętnego wynagrodzenia: dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 

 20% przeciętnego wynagrodzenia: dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w 

zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia 

niepełnosprawności. 

 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jest przekazywana na rachunek 

bankowy organizatora turnusu i może być wykorzystane jedynie przez osobę, której 

zostało przyznane. 

  



 
 

Całodobowa opieka dla seniora 
 

Domy Pomocy Społecznej (DPS) 
 

Przyjęcie do Domu Opieki Społecznej jest uwarunkowane spełnieniem konkretnych 

kryteriów zdrowotnych. Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej 

przysługuje osobom, które wymagają całodobowej opieki z powodu: wieku, choroby 

i/lub niepełnosprawności. 

Warunkiem jest brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu 

oraz brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy przez rodzinę. 

Największe szanse na przyjęcie mają osoby samotne, potrzebujące pomocy przez 

cały czas. Pacjent kierowany jest do odpowiedniego typu DPS-u, który znajduje się 

jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. 

 

Typy domów pomocy społecznej 
 

Domy pomocy społecznej są dzielone na typy, w zależności od tego, dla kogo są 

przeznaczone. DPS-y mogą być dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle 

somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie, a także osób uzależnionych od 

alkoholu. 

 

Wymagane dokumenty 
 

Krok 1  

Skompletowanie dokumentów, które będą dołączone do wniosku o przyjęcie seniora 

do domu opieki społecznej. Są to: 

 zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i potrzebie 

sprawowania całodobowej opieki, 

 zaświadczenie od lekarza psychiatry – w przypadku chorych psychicznie, 

 zaświadczenie od psychologa – w przypadku upośledzonych umysłowo, 

 zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS o przyznaniu renty bądź emerytury, 

 oświadczenie woli o umieszczeniu w domu pomocy – podpisane przez seniora, 



 
 

 oświadczenie rodziny wyjaśniające, że nie ma możliwości opieki nad daną osobą. 

Krok 2 

Złożenie pisemnego wniosku w Domu Pomocy Społecznej, właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania seniora (skierowanie 
może dotyczy ośrodka zajmującego się konkretnymi schorzeniami). 
  
Krok 3 
Wywiad środowiskowy 
 
Kolejnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy 
społecznej. Przeprowadzi on wywiad środowiskowy, sprawdzi sytuację życiową, 
materialną oraz zdrowotną. W razie potrzeby: pomoże również skompletować 
dokumenty, na podstawie których stwierdzi, czy dana osoba powinna zostać 
skierowana do DPS-u. Pracownik socjalny musi też zweryfikować, czy nie ma 
możliwości świadczenia usług opiekuńczych w domu przez rodzinę lub gminę. 
  
Krok 4 
Decyzja 
 
Oczekiwanie na decyzję 
 Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W 

skomplikowanych przypadkach, proces ten może potrwać do dwóch miesięcy. 
 Jeżeli ośrodek wyda opinię pozytywną i przydzieli miejsce w domu pomocy, 

prześle całą dokumentację danej osoby do właściwego powiatowego centrum 
pomocy rodzinie z prośbą o umieszczenie w konkretnej placówce. 

 Zainteresowany otrzyma informację o przyznaniu miejsca na liście oczekujących 
do domu pomocy społecznej. 

  
Długość procesu oczekiwania może być różna. Kiedy pacjent otrzymuje przybliżoną 
datę przyjęcia – nie oznacza to, że musi on dostać się do placówki w określonym 
czasie. Czasami pomimo skierowania do DPS pacjent nie zostaje przyjęty z powodu 
braku miejsc. 
  
W przypadku, kiedy dana osoba nie może czekać na przyjęcie do domu pomocy 
społecznej, zostaje wysłana do innej placówki opiekuńczej w której jest akurat wolne 
miejsce. 
 
Osoby samotne, które są w trakcie oczekiwania na miejsce w domu pomocy 
społecznej, mogą skorzystać z usług opiekuńczych z ośrodka pomocy społecznej, 
która obejmuje pomoc w zakresie podstawowych potrzeb życiowych. Jej zakres 
ustala miejscowy ośrodek pomocy społecznej. 
  
Krok 5 
Odwołanie się od decyzji 
 
Jeśli centrum pomocy rodzinie poinformuje o odmowie umieszczenia w domu 
pomocy, można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 
14 dni od daty wydania negatywnej decyzji. 
  



 
 

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 
 
Mieszkaniec domu pomocy opłaca pobyt w wysokości nie więcej niż 70% swojego 
dochodu. Różnicę pomiędzy kwotą wnoszoną przez seniorem a kosztem jej 
utrzymania w pierwszej kolejności pokrywa rodzina. Jeżeli zaś senior nie posiada 
własnego dochodu – nie ponosi on żadnych opłat za pobyt w DPS. W całości płaci 
wtedy za niego gmina. 
W zależności od rodzaju placówki, standardu i miejscowości – koszt pobytu waha się 
pomiędzy 2500 zł a 3900 zł. 
 

Świadczenia udzielane w domu osoby starszej niesamodzielnej 
 

Świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i POZ 
 

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do udzielania 

pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu 

zamieszkania świadczeniobiorcy (z uwzględnieniem mieszkańców Domów Pomocy 

Społecznej). Realizacja opieki  odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 

8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  W uzasadnionych 

medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.  W 

schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu 

zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze 

świadczeniobiorcą.  Świadczenia są bezpłatne. 

 Warunki niezbędne do objęcia opieką: 

  złożona deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

  zgłoszenie osobiście lub telefonicznie konieczności objęcia opieką. 

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa 
 

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi 

przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa 

stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają 

systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych. Mogą być 

zakwalifikowani do opieki przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz 

psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie 

skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Skala Barhel ocenia sprawność chorego i 

zapotrzebowanie na opiekę. W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej 



 
 

pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające 

ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji. 

 świadczenia są bezpłatne, 

 wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu, 

 dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, 

 w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni 

ustawowo wolne od pracy. 

 Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką: 

  skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminową domową 

wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli 

chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący). 

  ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę 

podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza. 

 

Hospicjum domowe 
 

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i 

leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się 

leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest 

ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym 

objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, 

duchowych i socjalnych. 

 świadczenia są bezpłatne, 

 porady lekarskie są udzielane nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty 

pielęgniarskie nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, 

 pozostały personel (psycholog, fizjoterapeuta) udziela porad indywidualnie, na 

zlecenie lekarza. 

 Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką: 

  przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

  wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania jednostki 

chorobowej, nierokującej nadziei na wyleczenie. 

 Czasami zdarzają się sytuacje, w których sprawowanie opieki na osobą przewlekle 

chorą w warunkach domowych staje się niemożliwe lub niewystarczające z różnych 



 
 

względów. Wówczas istnieje możliwość skorzystania z pomocy placówek, które 

zapewniają całodobową opiekę i pielęgnację. 

 

Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze (ZOL) 
 

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i opiekuńczo–leczniczego może zostać 

przyjęty pacjent, który ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie 

wymagający hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą Barthel 

dokonanej w dniu przyjęcia otrzymał 40 punktów lub mniej. Do zakładu opiekuńczego 

nie mogą zostać przyjęte osoby z zaawansowaną choroba nowotworową oraz osoby 

ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, które kierowane są do innych placówek 

 Zasady korzystania ze świadczeń: 

1. chory ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % dochodu, 

2. pobyt w zakładzie opiekuńczym jest na czas określony, zależny od stanu zdrowia 

danej osoby i jej oceny według skali Barthel. 

 

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką: 

  skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – 

opiekuńczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz 

rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący) 

  ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę 

podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza. 

  wywiad pielęgniarski. 

  Informacja o wysokości dochodu. 

 

Hospicjum 
 

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla tych, którzy z różnych powodów 

chorują w samotności lub też stan chorego nie pozwala na opiekę nad nim w domu. 

Hospicjum przyjmuje głównie chorych w końcowej fazie choroby nowotworowej, 

kiedy leczenie przyczynowe /radio-, chemioterapia/ nie przyniosło pożądanego 

skutku lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby 

 świadczenia są bezpłatne, 



 
 

 całodobowa opieka pielęgniarska, 

 opieka lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, 

 wolontariat 

 Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką : 

  skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, specjalista, 

lekarz z oddziału szpitalnego) 

 zgoda na objęcie opieką w hospicjum. 

 

  



 
 

Ważne telefony i adresy 
 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

Miasto Kraków 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Józefińska 14 30–529 Kraków 
tel. 12 616 54 27, faks 12 616 54 28 
e-mail: do@mops.krakow.pl 
www.mops.krakow.pl 
 
Filia nr 1 MOPS 
os. Teatralne 24, 31–946 Kraków 
tel. 12 430 45 46, faks 12 643 07 06 
e-mail:f1@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 2 MOPS 
ul. Radzikowskiego 39 
31–315 Kraków, 
pokoje 1–23, 24–26, 29 
tel. 12 636 77 98, faks 12 636 75 24 
e-mail: f2@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 3 MOPS 
ul. Rzeźnicza 2, 31–540 Kraków 
parter 
tel. 12 257 00 07, faks 12 257 00 08 
e-mail: f3@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 4 MOPS 
os. Szkolne 34, 31–978 Kraków, 
pokoje 1–14 
tel. 12 425 75 64, faks 12 643 72 78 
e-mail: f4@mops.krakow.pl 

 Filia nr 5 MOPS 
ul. Praska 52, 30–322 Kraków, 
piętro II, pokoje 1–9 
tel. 12 269 05 54, faks 12 266 82 75 
e-mail: f5@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 6 MOPS 
ul. Mazowiecka 21, 30–019 Kraków, 
piętro VI i VII 
tel. 12 423 23 15, faks 12 422 17 74 
e-mail: f6@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 7 MOPS 
ul. Mazowiecka 4–6, 30–036 Kraków, 
tel. 12 632 00 22, faks 12 632 66 20 
e-mail: f7@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 8 MOPS 
ul. Na Kozłówce 27, 30–664 Kraków 
tel. 12 659 12 68, faks 12 651 21 60 
e-mail: f8@mops.krakow.pl 
 
Filia nr 9 MOPS 
os. Teatralne 24, 31–946 Kraków, 
pokoje 201–213, 215 
tel. 12 644 76 09, faks 12 644 80 34 
e-mail: f9@mops 

 

 Powiat Krakowski  

Gmina Czernichów  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Gminna 1 
32-070 Czernichów 
I i II  piętro Budynku Urzędu Gminy 
Czernichów  
pokoje 111, 112, 114, 115, 208, 210 
tel: 12 270 21 57, wew. 108, 110, 115, 
116, 117, 139 
e-mail: gops@czernichow.pl 
 
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 

 Gmina Skawina 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Żwirki i Wigury 13 
32-050 Skawina 
tel. 12 276 21 37; 12 256 04 50, 12 276 87 
25 
e-mail: mgops@skawina.net 
 
Gmina Świątniki Górne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Krakowska 2,  
32-040 Świątniki Górne 



 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
32 - 125 Wawrzeńczyce 57 
tel. 12 287 40 03 w. 29 
e-mail: gops_igwa@wp.pl 
 
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Jagiellońska 7 
32-010 Luborzyca 
tel: 12 387 11 10, 12 387 11 71, 12 387 
24 32 
e-mail: gopskocmyrzow@poczta.onet.pl 
 
Gmina Liszki 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Liszki 1 
32-060 Liszki 
tel: 12 256 33 08 
e-mail:gops@liszki.pl 
 
Gmina Michałowice 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Plac Józefa Piłsudskiego 1 pok. nr 
5,6,7 
32-091 Michałowice 
tel: 12 388 87 70, 512 076 652 
e-mail: gops@michalowice.malopolska.pl 
 
Gmina Mogilany 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rynek 2 
32-031 Mogilany,  
tel: 12 270 10 25, 12 270 14 88, 12 270 
14 86 
e-mail: gops.mogilany@pro.onet.pl 

Tel: 12 270 42 26, 12 270 57 40 
e-mail: gops@swiatniki-gorne.pl 
 
Gmina Wielka Wieś 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Plac Wspólnoty 2 
32-085 Szyce 
tel: 12 419 11 01; 12 419 04 40; 12 419 00 
35 
email: gops@wielka-wies.pl 
 
Gmina Zabierzów 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Cmentarna 2 
32-080 Zabierzów 
tel: 12 285 14 13; 12 397 52 44 
e-mail: gops@zabierzow.org.pl 
 
Gmina Zielonki 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Galicyjska 17 
32-087 Zielonki 
Tel: 12 627-33-00  
e-mail: sekretariat@gops-zielonki.pl 
 

 

Powiat Wielicki 

Gmina Biskupice  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
I i II  piętro Budynku Urzędu Gminy 
Czernichów  
pokoje 111, 112, 114, 115, 208, 210 
ul. Gminna 1 
32-070 Czernichów 
tel: + 12 270 21 57, wew. 108, 110, 115, 
116, 117, 139 
e-mail: gops@czernichow.pl 
 
Gmina Niepołomice 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

 Gmina  Wieliczka 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Zespół ds. usług pomocy społecznej 
ul. Słowackiego 10 
32-020 Wieliczka 
tel: 12 278 45 00, 12 281 01 75 
 
Zespól ds. Świadczeń Rodzinnych  
ul. Pocztowa 1 
32-020 Wieliczka 
tel: 12 263 43 15, 12 263 43 16 
e-mail: sekretariat@mgopswieliczka.pl 



 
 

Społecznej 
ul. Bocheńska 26 
32-005 Niepołomice 
tel: 12 284 87 25  
email: mgops@niepolomice.com 

 
 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Kluzeka 6, 
31–222 Kraków 
tel. 12 415 25 92 
e-mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl 
www.dpskluzeka.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Praska 25, 31–329 Kraków 
tel. 12 266 03 64, 267 26 40 
e-mail: sekretariat@dpspraska.pl 
www.dpspraska.pl 

 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Radziwiłłowska 8, 31–026 Kraków 
tel. 12 421 15 16, 422 99 56 
e-mail: sekretariat@dpsradziwillowska. 
krakow.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Łanowa 39, 30–725 Kraków 
tel. 12 659 00 41, 653 22 47, 
653 26 48 
e-mail: sekretariat@dpslanowa39.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Krakowska 55, 31–066 Kraków 
tel. 12 430 63 17, 430 52 74 
e-mail: sekretariat@dpskrakowska. 
krakow.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Łanowa 41, 30–725 Kraków 
tel. 12 653 23 35, 650 56 00 
e-mail: sekretariat@dpslanowa41.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
os. Szkolne 28, 31–977 Kraków 
tel. 12 644 40 79, 644 26 93 
e-mail: dps.szkolne28@gmail.com 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Babińskiego 25, 30–393 Kraków 
tel. 12 262 02 72 
e-mail: dpsbab@gmail.com 

 Dom Pomocy Społecznej 
ul. Helclów 2, 31–148 Kraków 
tel. 12 633 42 55 
e-mail: sekretariat@dpshelclow.pl 
www.dpshelclow.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
im. św. Brata Alberta 
ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1, 
30–336 Kraków 
tel. 12 255 41 61 
e-mail: dps@dpsnowaczynskiego.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
im. Władysława Godynia 
ul. Sołtysowska 13d, 31–589 Kraków 
tel. 12 684 52 91 
e-mail: dps@dps-soltysowska.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Ułanów 25, 31–450 Kraków 
tel. 12 417 38 48 
e-mail: fundacja@bci.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej 
(placówka prywatna) 
Batowice 1 
32–086 Węgrzce k/Krakowa 
tel. 12 285 70 71 
e-mail: dpsbatowice@interia.pl 
 
Dom Opieki dla starszych Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim w Krakowie 
(placówka prywatna) 
ul. Woronicza 10, 31–409 Kraków 
tel. 12 413 55 99, w. 121 
 
Rodzinny Dom Pomocy 
ul. Źródlana 15, 30–734 Kraków 
tel. 12 653 03 41 
 
Mieszkanie chronione wspierane 
dla osób w podeszłym wieku 
ul. Rydygiera 



 
 

 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Rozrywka 1, 31–419 Kraków 
tel. 12 411 94 00 
e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej Sióstr 
Służebniczek Starowiejskich 
ul. Podgórki Tynieckie 96, 
30–398 Kraków 
tel. 12 267 50 55 
e-mail: 
dps.krakow.podgorki@sluzebniczkikr. 
pl 

tel. 12 415 25 92 
 
Mieszkanie chronione wspierane dla 
osób w podeszłym wieku 
os. Sportowe 9 
tel. 12 644 40 79, 12 644 26 93 
 
Mieszkanie chronione wspierane dla 
osób w podeszłym wieku 
ul. Praska 25 
tel. 12 266 03 64, 12 267 26 40 
 

 

POMOC MEDYCZNA 
Całodobowy Telefon Informacji Medycznej: tel. 12 661 22 40 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Podmioty lecznicze realizujące świadczenia w 

zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 

 

1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 

2a (Dzielnica II, III), tel. 12 619 86 87, 12 619 86 61; 

2. Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie, Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 

33 (Dzielnica I, VII), tel. 12 687 64 00, 12 687 64 42; 

3. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Krakowie, Kraków, os. Na Skarpie 66 (Dzielnica XVII, XVIII + Igołomia-

Wawrzeńczyce), tel. 12 622 95 76, 12 622 95 45; 

4. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, os. Złotej 

Jesieni 1 (Dzielnica XIV, XV, XVI), tel. 12 64 68 792; 

5. Szpital św. Rafała w Krakowie, Kraków, ul. Armii Krajowej 5 (Dzielnica V, VI + 

Zabierzów),tel. 12 370 27 35; 

3. Szpital św. Rafała w Krakowie, Kraków, ul. Bochenka 12 (Dzielnica IX, X, XI), tel. 12 385 

58 05; 

4. NZOZ Kraków – Południe Kraków, ul. Kutrzeby 4 (Dzielnica XII, XIII), tel. 12 656 10 07; 

5. NZOZ Kraków – Południe Kraków, ul. Szwedzka 27 (Dzielnica VIII), tel. 12 266 02 70; 

6. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Kraków, ul. 

Prądnicka 35 (Dzielnica IV + Zielonki), tel. 12 257 82 24, 12 257 83 24; 

7. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, Kraków,  Prądnicka 80 

Pawilon M-V, wejście C  (Dzielnica IV + Zielonki), tel. 12 614 28 88  

 

Dane adresowe Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na terenie Miasta 
Krakowa: 



 
 

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny 

2. Zakład Opieki Zdrowotne, Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. 12 63 08 068, 12 63 

08 140; 

3. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, Kraków, ul. Prądnicka 

35–37, tel. 12 25 78 672; 

4. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, Kraków, os. Na Skarpie 66, tel. 12 62 29 260; 

5. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Kraków, Os. Złotej Jesieni 1, tel. 

12 64 68 324, 12 64 68 680; 

6. Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i 

Katastrof, Kraków, ul. Kopernika 50, tel. 12 35 16 601; 

7. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków, ul. Wielicka 265, tel. 12 65 

81 384. 

 

OPIEKA GERIATRYCZNA 
1. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie Poradnia Geriatryczna al. F. 

Focha 33, 30–119 Kraków-Krowodrza, tel. 12 687 64 60; 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w 

Krakowie, Poradnia Geriatryczna ul. Śniadeckich 10, 31–531 Kraków-

Śródmieście, tel. 12 424 88 45, www.su.krakow.pl; 

3. Centrum Medyczne „Med-All” Poradnia Geriatryczna ul. Budziszyńska 1, 31–619 

Kraków-Nowa Huta, tel. 12 641 02 21; www.med-all.krakow.pl; 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Vita Et Spe” Poradnia Geriatryczna 

ul. Dietla 64, 31–039 Kraków-Śródmieście, tel. 12 421 99 62; 

5. Przychodnia „Sana-Med” Sp. z o.o. Poradnia Geriatryczna os. Dywizjonu 303 2, 

31–871 Kraków-Nowa Huta, tel. 12 647 01 22; 

6. Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych Batorego 3 Sp. z o.o. ul. 

Batorego 3, tel. 12 632 80 39; 

7. Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 24, tel. 783 444 444; 

8. SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Kronikarza Galla 25, 

tel. 12 662 31 50; 

9. BONI FRATRES CRACOVIENSIS Sp. z o.o. ul. Trynitarska 11, tel. 12 379 73 00; 

10. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków- Południe ul. Komuny Paryskiej 24, 

tel. 783 444 444. 



 
 

 

OPIEKA HOSPICYJNA I DŁUGOTERMINOWA 
1. N.Z.O.Z. „MARI-MED” Opieka Długoterminowa i Paliatywna, świadczenia w 

hospicjum domowym Kraków-Krowodrza, ul. Nad Sudołem 32, tel. 12 415 30 90; 

2. Ośrodek Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. 

Łazarza” świadczenia w hospicjum domowym, Kraków-Nowa Huta, ul. Fatimska 

17, tel. 12 641 46 59; 

3. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie, świadczenia w hospicjum domowym 

Kraków-Podgórze, ul. Wielicka 267, tel. 12 658 43 24; 

4. Polski Czerwony Krzyż, świadczenia w hospicjum domowym, Kraków-

Śródmieście, ul. Olszańska 5, tel. 504 1402 85; 

5. Ośrodek Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. 

Łazarza”, medycyna paliatywna, Kraków-Nowa Huta, ul. Fatimska 17, tel. 12 641 

46 55, 12 64146 59; 

6. MARI MED Opieka długoterminowa i paliatywna, medycyna paliatywna, Kraków-

Krowodrza, ul. Nad Sudołem 32, tel. 12 415 30 90; 

7. NZOZ Siloe, medycyna paliatywna, Kraków- Śródmieście, ul. Bosaków 11, tel. 

792 300 007; 

8. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie, medycyna paliatywna, Kraków-Podgórze, ul. 

Wielicka 267, tel. 12 657 05 85, 12 658 43 24; 

9. Ośrodek Opieki Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. 

Łazarza”, porada w poradni medycyny paliatywnej, Kraków-Nowa Huta, ul. 

Fatimska 17, tel. 12 641 46 59; 

10. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie, porada w poradni medycyny paliatywnej, 

Kraków-Podgórze ul. Wielicka 267, tel. 12 658 43 24/25; 

11. Szpital Uniwersytecki paliatywnej, porada w poradni medycyny paliatywnej, 

Kraków-Śródmieście, Śniadeckich 10, tel. 12 424 88 45 

ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- -OPIEKUŃCZYM/ OPIEKUŃCZO-
LECZNICZYM 
 



 
 

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Serdeczna Troska Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej; Świadczenia w ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, 

Kraków Nowa Huta, ul. Rzepakowa 7, tel. 12 640 80 80 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy nr 

1,Kraków-Krowodrza, ul. Prądnicka 36, tel. 12 423 30 33 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Usług Medyczno-

Rehabilitacyjnych Małopolskiego Zarządu, Kraków-Śródmieście, ul. Olszańska 

5, tel. 12 418 07 79 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

„Czwórka”, Kraków-Nowa Huta, ul. Młodości 9, tel. 12 644 58 29 

5. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Serdeczna Troska –Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, Kraków-Nowa Huta, ul. Ujastek 3, tel. 12 685 52 41 

6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Serdeczna Troska – Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, Kraków-Nowa Huta, ul. Rzepakowa 7, tel. 12 640 80 80 

7. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, tel. 12 658 43 24 

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM-MED”, Kraków-Śródmieście, ul. 

Helclów 2, tel. 12 634 42 55, w. 268 

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BONA-MED Spółka z o.o., Kraków-

Śródmieście, ul. Siemaszki 17, tel. 12 416 55 66 

10. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Felicjanek, Kraków-Śródmieście ul. Kołłątaja 7, tel. 12 421 39 02 

11. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Serdeczna Troska, Kraków-Nowa Huta, os. Złotej 

Jesieni 5, tel. 12 350 69 71/72 


