
 

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ 

z dn. 12 marca 2004r. 

( Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm. ) 
 

 

Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia 

przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić 

ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie 

świadczenia niepieniężnego. 

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem 

rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, 

niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub 

przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania 

prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub 

przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach 

Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego  

w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do 

odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub 

wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez pracownika socjalnego 

o formach udzielanej pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie 

zasadach jej przyznawania i warunkach, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o pomoc 

w szczególności w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego lub specjalnego zasiłku 

celowego, dożywiania w ramach programu  „ Posiłek w szkole i w domu” , pomocy 

rzeczowej oraz innych świadczeń realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

( Dz. U. z 2019 poz. 1507z późn. zm.). 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zgodnie z art. 10 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego mam prawo czynnego udziału w każdym studium 

postępowania, a przed wydaniem decyzji przysługuje mi prawo wypowiedzenia się co do 

zebranych dowodów i materiałów. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zgodnie z art. 41 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego mam obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej 

o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
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