
 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  

z dn. 22 września 2005r.  

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  

SUO  

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze  



Rozporządzenie MPS z 2005r. 
 

Zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Zdrowia 

Psychicznego, przez zaburzenia psychiczne rozumie się 

choroby psychiczne, umysłowe  

oraz inne zaburzenia psychiczne 

  

 

i do tej ostatniej kategorii należą całościowe zaburzenia 

rozwojowe, w tym autyzm i Zespół Aspergera. 



Istota SUO  

 

SUO ma być dostosowane do 

  szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy  

 rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności  

 



Np. 

w gminie Gdańsk dla 104 osób z autyzmem,  

w gminie Pruszcz Gdański dla 25 osób z autyzmem.  

 

w Gdańsku ilość przyznanych godzin SUO  

w zależności od potrzeb dziecka/dorosłego kształtuje się 

średnio w ilości od 20 do 60 godzin miesięcznie 

 

 

Doświadczenia SPOA  

w Gdańsku, które realizuje SUO w 7 

gminach woj. pomorskiego 



 każde dziecko ma indywidualny program 

terapeutyczny w ramach SUO zgodnie   

z rozporządzeniem 

 rodzic może wskazać terapeutę z kwalifikacjami  

 organizacja terapii spoczywa na terapeucie 

realizującym program terapeutyczny 

 pomoce terapeutyczne zapewniają/kupują rodzice;  

jeżeli istnieją trudności finansowe  rodzice mogą 

wystąpić o zasiłek celowy do OPS-u na zakup 

pomocy 

 



 stawka godzinowa za SUO jest zróżnicowana.  
Średnia stawka godzinowa pracy terapeuty w gminach  
z którymi współpracuje SPOA  wynosi 30zł/brutto/godzina; 
konsultacje specjalistyczne (superwizja) 65zł/brutto/godzina. 

 Koszty dojazdu OPS-y uwzględniają w zwiększonej stawce 
godzinowej  

 praca terapeuty rozliczana/wypłacana  jest za faktycznie 
przepracowane godziny w miesiącu 

 SUO będąc dodatkowym wsparciem zazwyczaj realizowane  
jest popołudniu.  

 czas i miejsce realizacji SUO wynika z realizacji programu 
terapeutycznego i  uzgodnienia pomiędzy rodzicami  
a terapeutą uwzględniając potrzeby osoby z autyzmem  
w tym zakresie.  

 



SUO realizowane jest na terenie gminy, 

w której zamieszkuje osoba z autyzmem.  

 
Może być realizowane w domu, szkole, przedszkolu  
i innych miejscach w zależności od deficytów rozwojowych 
osoby z autyzmem  np.: 

 

 ćwiczenie umiejętności społecznych  (np. robienie zakupów, 
skorzystanie z usług fryzjera i in.),   

 

 kształtowanie prawidłowych zachowań w miejscach 
publicznych (np. nauka korzystania z komunikacji 
publicznej, uczestniczenie w mszy św.; korzystanie  
z basenu itp.; ),  

 



 nauka spędzania wolnego czasu (spacery, 

wyjście do kina itp.)  

 dbanie o zdrowie podopiecznego  

(wizyta u dentysty  i innych lekarzy, 

szczepienia, kształtowanie zdrowych nawyków 

jedzenia  itp.) 

 w domu (np. pomoc w odrabianiu lekcji, 

pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji 

rodzinnych itp.)  

 i inne zgodnie z rozporządzeniem  

 

 



O potrzebie przyznania usług, decyduje 

lekarz specjalista – psychiatra, 

prowadzący daną osobę, wydaje 

odpowiednie skierowanie – zaświadczenie 

lekarskie.  

 

Skierowanie powinno zawierać zalecany 

wymiar godzin tygodniowo/miesięcznie 

oraz ich rodzaj.   

 



 

 SUO ** organizuje i przyznaje ośrodek 

pomocy społecznej (OPS).  
O usługi należy ubiegać się w OPS najbliższym miejsca 

zamieszkania. 

  

SUO ** jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej  – co oznacza, że 

OPSy mają je obowiązkowo realizować. 
Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa, a nie z 

budżetu gminy.  



Instrukcja do rozporządzenia prawników  

Fundacji „Synapsis” 



 

Instrukcja działania dla rodziców w pdf: 

 

1. Ze skierowaniem i  2. podaniem  

(wzór podania w załączniku nr 2)  

 

3. Należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej.  

 

4. Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu    środowiskowego 

OPS wydaje decyzję administracyjną na piśmie w ciągu 30 dni 

od złożenia podania.  

 

 

 



 

 

BŁĘDNE interpretacje rozporządzenia 
 OPS stwierdza, iż do tej pory nie organizował takiej formy pomocy, więc nie 

powinna Pani/Pan składać podania/wniosku o SUO bo i tak zostanie on rozpatrzony 

negatywnie - należy złożyć pisemny wniosek o SUO dla osób zaburzeniami 

psychicznymi wraz z zaświadczeniem lekarskim;  

 

 OPS myli /utożsamia SUO np. na pielęgnację osób w podeszłym wieku 

realizowanych jako zadania własne (i finansowane z budżetu gminy) z SUO dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi realizowanymi jako zadania zlecone ( a finansowane z 

budżetu państwa);  

 OPS błędnie uważa, iż przyznanie SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest 

zależne od spełnienia określonego kryterium dochodowego - tymczasem przyznanie 

SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest uzależnione od spełniania 

określonego kryterium dochodowego (to odpłatność za usługi jest zależna od 

określonego kryterium dochodowego);  

 OPS dokonuje błędnego (niższego, a przez co niekorzystnego) ustalenia wysokości 

kryterium dochodowego przy obliczaniu odpłatności za SUO - w wysokości 456 zł, 

zamiast 542 zł;  

 OPS nie przestrzega zasad postępowania administracyjnego, a w szczególności nie 

zachowuje określonych w przepisach terminów (art. 35. kodeksu postępowania 

administracyjnego).  

 



 

Odwołanie od decyzji OPS  

Odpłatność za usługi  

 

 



1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych  

do samodzielnego życia 

2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia 

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji 

organizmu  

4) pomoc mieszkaniowa 

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 

dostępu do zajęć rehabilitacyjnych  

i rewalidacyjno-wychowawczych 

 

 

Rodzaje specjalistycznych usług 

opiekuńczych  



 

…. „wystarczająca” pomoc ….  

osobom z autyzmem  

(dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym) 

przysługują zajęcia usprawniające prowadzone 

przez specjalistę jeżeli nie ma zapewnionej 

wystarczającej pomocy w innych instytucjach. 



SUO mylone jest z zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi  

Wiele ośrodków pomocy społecznej uzasadnia odmowę przyznania 
usług opierając się na tym zapisie i twierdząc,  
że np. dziecko uczęszcza do przedszkola, gdzie ma zajęcia 
rehabilitacyjne i tym samym nie przysługują mu usługi.  

 
Jednak zapis tego paragrafu mówi o czym innym. Zajęcia, o których 
mowa w art. 7 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczą dzieci i 
młodzieży upośledzonej umysłowo, w tym szczególnie upośledzonych w 
stopniu głębokim.  

Należy pamiętać, że upośledzenie umysłowe jest inną jednostką 
chorobową niż autyzm dziecięcy, czy też szerzej całościowe zaburzenia 
rozwojowe.  
 



 

przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu  +  co 
najmniej półroczny staż pracy  (vide rozporządzenie) 

 pracownika socjalnego,  psychologa,  pedagoga,  
logopedy,  terapeuty zajęciowego,  pielęgniarki,   
asystenta osoby niepełnosprawnej,  opiekunki 

środowiskowej,  specjalisty w zakresie rehabilitacji 
medycznej,  fizjoterapeuty,  innego zawodu  

 

 

Specjaliści świadczący usługi SUO  



 

60% dorosłych z autyzmem po 24 r.ż.  

przebywa w domach  

 

SUO dla dorosłych osób  

z autyzmem 



Wnioski i zadania  
po konferencjach powiatowych  

Programu „Zrozumieć Autyzm” 

czerwiec 2015r.  



SUO w woj. warmińsko-mazurskim 

 

 

do XII 2015r.tylko 32 gminy   
na Warmii i Mazurach realizuje SUO 

na 116gmin 



Realizacja SUO  

w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

  
na 144gminy 

Lata  Plan Liczba osób  Koszt 

jednostkowy  

Liczba gmin 

realizujących 

SUO  

2012 3.679.498 840  25  72 

2013 5.449.073  990  28  92  

2014 8.126.846 zł 1245 osób  33 zł 102 

2015 11.739063zł 1462 osoby 36 zł 121 gmin 



Rzecznik Praw Obywatelskich  

        

Maj 2016 r.  

Wrzesień 2016 r. 



www.ZrozumiecAutyzm.eu 



Anita Czarniecka  

Program „Zrozumieć Autyzm” 

Koordynator Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

Dziękuję za uwagę  


