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ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 
JAKO PODSTAWOWA FORMA REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ. 

WYBRANE ZAGADNIENIA 
 

S t r e s z c z e n i e 
 

Celem niniejszego tekstu było przedstawienie wybranych typów wsparcia 
społecznego, struktury ich przyznawania i świadczenia, zakresu podmiotów, do których są 
one kierowane oraz trybu odmowy ich udzielenia. Wskazane w powyższym artykule formy 
usług społecznych mają doniosłe znaczenie dla aktywizacji społecznej beneficjentów 
pomocy, a ich realizacja daje możliwości realnej poprawy sytuacji życiowej, w której 
znajdują się podmioty zainteresowane. 

Spośród omówionych rodzajów świadczeń, na szczególną uwagę zasługuje praca 
socjalna będąca jednym z najistotniejszych przejawów działań pomocy społecznej. 
Opracowanie to zarysowało również problematykę ścisłego związku zachodzącego pomiędzy 
pracą socjalną a kontraktem socjalnym. Nakreślono ponadto kwalifikacje, jakie powinien 
posiadać pracownik socjalny. 

Równocześnie autor zaznacza, że analizowane wsparcie z zakresu prawa pomocy 
przysługuje bez względu na dochód beneficjenta, a obowiązek jego zwrotu wiąże się 
z wystąpieniem szczególnych okoliczności wskazanych w ustawie. Ponadto, wydanie 
przedmiotowej decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania wybranych usług 
przeważnie wiąże się przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
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NON-MONETARY BENEFITS 
AS PRIMARY FORM OF IMPLEMENTATION  

OF TASKS SOCIAL ASSISTANCE. SELECTED ISSUES 
 

S u m m a r y 
 

The aim of this work is to present the structure of their granting and provision, scope 
of entities to which it is addressed and the procedure of refusal to grant it. Forms of social 
services mentioned in this article have major importance for the activation of social assistance 
beneficiaries and their implementation provides opportunities for real improvement in the life 
situation in which there are stakeholders.  

Among the described types of benefits deserves special attention social work which is 
one of the most important manifestations of social welfare activities. The study was outlined 
also introduce a strict connection between the social work and the social contract. Outlined, 
moreover, the qualifications they should have a social worker.  

At the same time the author indicates that analyzed support of the law are entitled to 
assistance irrespective of the income of the beneficiary, and the obligation to refund is 
associated with the occurrence of the particular circumstances described in the law. In 
addition, the issue of the decision on granting or refusing to grant the selected services usually 
involves carrying out family history of environmental. 
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