MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat
MRPiPS-03
Sprawozdanie roczne
z udzielonych świadczeń
pomocy społecznej – pieniężnych,
w naturze i usługach

Przekazać / wysłać:
ośrodki pomocy społecznej / powiatowe centra pomocy rodzinie:

do 20 stycznia 2020 za rok
za I - XII 2019 r.

urzędy wojewódzkie:

do 7 lutego 2020 r. za rok

DZIAŁ 1. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA OSÓB

W PRZELICZENIU NA
PEŁNE ETATY

0

1

2

OGÓŁEM 1)

1

SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ

2

w tym:
3

inspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

4
5

(w. 6+7+8+9+11+12+13+14+15+17+18+19+20+21+22+23)

z tego:
6

dyrektor, zastępca dyrektora
kierownik, zastępca kierownika

7

kierownik działu

8

kierownik sekcji

9

pracownicy socjalni ogółem

10

(w. 11+12+13+14+16)

z tego:
11

starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista pracy socjalnej

12

starszy pracownik socjalny

13

pracownik socjalny

14

główny specjalista

15

w tym: (z wiersza 15)
16

będący pracownikiem socjalnym
starszy specjalista pracy z rodziną

17

specjalista pracy z rodziną

18

aspirant pracy socjalnej

19

konsultant

20

koordynator ds. komputeryzacji

21

radca prawny

22

pozostali pracownicy

23

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

24

(w. 25+26+28+29+30+31+33+35+36+37+38+39+40+41)

z tego:
25

kierownicy
zastępcy kierowników
pracownicy socjalni ogółem

26
27

(w. 28+29+30+31+34)

z tego:
28

starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista pracy socjalnej

29

starszy pracownik socjalny

30

pracownik socjalny

31

w tym: (z wiersza 27)
32

w rejonach opiekuńczych
główny specjalista

33

w tym: (z wiersza 33)
34

będący pracownikiem socjalnym
aspirant pracy socjalnej

35

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze

36

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze

37

konsultant

38

koordynator ds. komputeryzacji

39

radca prawny

40

pozostali pracownicy

41

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

42

w tym:
43

oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

44

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

45

w tym:
46

rodzinnego
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

47

OŚRODKI WSPARCIA

48

z tego:
49

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
50

Środowiskowe domy samopomocy
DZIENNE DOMY POMOCY

51

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

52

NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH

53

INNE OŚRODKI WSPARCIA

54

1) Kolumna 1 odzwierciedla rzeczywistą liczbę osób zatrudnioną w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Kolumna 2 stanowi sumę wierszy 2+4+5+24+(42-43)+44+45+47+48.

DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 1)

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ w
zł

LICZBA
RODZIN 1)

LICZBA OSÓB W
RODZINACH 1)

0

1

2

3

4

5

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU
ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ

2

POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art.
5a

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

X

9

X

X

w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
POMOC – ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę
na pobyt ze wzgledów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na
terytorium RP
w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przyznane przez sąd

1) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO
LICZBA ŚWIADCZEŃ
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA 2)

FORMY POMOCY

0

1

RAZEM 3)

1

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM

2

z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznany dla osoby: (z wiersza 2)
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM
z tego:
środki własne
dotacja
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)

2

KWOTA ŚWIADCZEŃ
1) w zł

LICZBA RODZIN 2)

LICZBA OSÓB W
RODZINACH 2)

3

4

5

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

8

X

X

X

X

9

X

X

X

X

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

5

6
7

10

bezrobocia
długotrwałej choroby

11

niepełnosprawności

12

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego

13

innego niż wymienione w wierszach 10-13

14

w tym: (z wiersza 7)
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD
DOCHODU
na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b
SCHRONIENIE
POSIŁEK
w tym dla:

X

15

16
17

18

dzieci
UBRANIE

19

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM

20

w tym:

21

specjalistyczne
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM
DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O ŚWIADCZENIACH OPIEKI
ZDROWOTNEJ FINANOSWANYCH ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
w tym dla:
osób bezdomnych

22

23

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH
W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO

24

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO

25

X

SPRAWIENIE POGRZEBU

26

X

27

X

w tym:
osobom bezdomnym
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM
w tym:
zasiłki specjalne celowe

X

28

29

w tym: (z wiersza 28)
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU
na podstawie art. 39a ust. 1 i 2

30

X

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM

31

X

w tym:

32

w naturze
zasiłki

33

pożyczka

34

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne,
rodzinne)

35

X

X

X

INTERWENCJA KRYZYSOWA

36

X

X

X

PRACA SOCJALNA

37

X

X

X

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO LICZBA ŚWIADCZEŃ
DECYZJĄ ŚWIAD.

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej

KWOTA ŚWIADCZEŃ
W ZŁ

38

1) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31.
2) We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń.
W przypadku schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, biletu kredytowanego świadczenie jest przyznane bez decyzji.
3) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 38.

DZIAŁ 2C. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH:
ZADANIA WŁASNE
POMOC PIENIĘŻNA
POMOC PIENIĘŻNA
NA
NA KONTYNUOWANIE
USAMODZIELNIENIE
NAUKI

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

2

3

UZYSKANIE
ODPOWIEDNICH
WARUNKÓW
MIESZKANIOWYCH
4

w tym

w mieszkaniu
chronionym
5

POMOC NA
ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE
RZECZOWEJ

POMOC W
UZYSKANIU
ZATRUDNIENIA

PRACA SOCJALNA

6

7

8

1

liczba osób

2

liczba świadczeń

3

X

X

kwota świadczeń

4

X

X

SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

5

liczba osób

6

liczba świadczeń

7

X

X

kwota świadczeń

8

X

X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

9

liczba osób

10

liczba świadczeń

11

X

X

kwota świadczeń

12

X

X

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE
CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

13

liczba osób

14

liczba świadczeń

15

X

X

kwota świadczeń

16

X

X

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

17

liczba osób

18

liczba świadczeń

19

X

X

kwota świadczeń

20

X

X

DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

21

liczba osób

22

liczba świadczeń

23

X

X

kwota świadczeń

24

X

X

SCHRONISKA DLA NIELETNICH

25

liczba osób

26

liczba świadczeń

27

X

X

kwota świadczeń

28

X

X

ZAKŁADY POPRAWCZE

29

liczba osób

30

liczba świadczeń

31

X

X

kwota świadczeń

32

X

X

W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 i 29 należy podać liczbę odpowiednio rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

DZIAŁ 2D. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB PRZEBYWAJĄ NA TERYTORIUM RP NA PODSTAWIE
ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

LICZBA ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ w
zł

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

0

1

2

3

4

5

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUTEM UCHODŹCY –
OGÓŁEM
w tym:
świadczenia pieniężne na utrzymanie

2

wydatki związane z nauką języka polskiego

3

praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

4

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ –
OGÓŁEM
w tym:
świadczenia pieniężne na utrzymanie
praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

8

w tym:
świadczenia pieniężne na utrzymanie
wydatki związane z nauką języka polskiego
praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

X

X

X

6
7

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA
PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY (W ZWIĄZKU Z
UDZIELENIEM OCHRONY UZUPEŁNIAJĄCEJ)2) – OGÓŁEM

X

5

wydatki związane z nauką języka polskiego

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA
PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY (W ZWIĄZKU Z
NADANIEM STATUSU UCHODŹCY)1) – OGÓŁEM
w tym:
świadczenia pieniężne na utrzymanie
wydatki związane z nauką języka polskiego
praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne,
pedagogiczne i prawne, pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach
i urzędach

X

1

X

X

X

X

9

10
11
12

X

X

X

X

13

14
15
16

X

X

X

1) Dot. cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.
c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
2) Dot. cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.
d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LICZBA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO
DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

0

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania)
w tym:
świadczenie pieniężne
świadczenia niepieniężne

1

5

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem

6

X

7

X

2

LICZBA KONTRAKTÓW / PROJEKTÓW
SOCJALNYCH

Praca socjalna prowadzona w oparciu o:

KONTRAKT SOCJALNY część B 1) 2)

NA WSI 1)
3

4

3

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę

KONTRAKT SOCJALNY część A 1) 2)

OGÓŁEM

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

2

4

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

w tym:

1

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na
ich rodzaj, formę i liczbę

w tym:

LICZBA RODZIN

8
9

10

PROJEKT SOCJALNY
1) Kontrakt
Należy wypełnić
za I - XII.osób i rodzin, z którymi zawierany jest kontrakt w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.
2)
socjalnywyłącznie
część A dotyczy
Kontrakt socjalny część B dotyczy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zawierany w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI /
PROJEKTAMI SOCJALNYMI

DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY
LICZBA RODZIN
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

OGÓŁEM

0

1

UBÓSTWO

1

SIEROCTWO

2

BEZDOMNOŚĆ

3

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

W TYM:
5

WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE

6

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

9

W TYM:
10

RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE

11

PRZEMOC W RODZINIE

12

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13

ALKOHOLIZM

14

NARKOMANIA

15

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z
ZAKŁADU KARNEGO

16

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS
UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
LUB ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

17

ZDARZENIE LOSOWE

18

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20

1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.

w tym:

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

NA WSI 1)
2

3

DZIAŁ 5. Typy rodzin objętych pomocą społeczną 1)
LICZBA RODZIN
WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

0

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1
1

o liczbie osób
2

1
2

3

3

4

4

5

5

6

6 i więcej

7

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

8

o liczbie dzieci
9

1
2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7 i więcej

15

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

16

o liczbie dzieci
17

1
2

18

3

19

4 i więcej

20

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz
22+23+24+25)

21

o liczbie osób
22

1
2

23

3

24

4 i więcej

25

1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII.

w tym:

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

NA WSI
2

3

DZIAŁ 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA
WYSZCZEGÓLNIENIE
1

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1

OŚRODKI WSPARCIA

2

INNY PODMIOT PROWADZĄCY

liczba jednostek 1)

liczba miejsc 2)

liczba osób
korzystających 3)

liczba jednostek 1)

liczba miejsc 2)

liczba osób
korzystających 3)

2

3

4

5

6

7

w tym:
3

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 2)
4

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
5

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 4)
6

Środowiskowe domy samopomocy
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8

DZIENNE DOMY POMOCY

9

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10

NOCLEGOWNIE

11

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

12

SCHRONISKA DLA OSOB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI
OPIEKUŃCZYMI

13

OGRZEWALNIE

14

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

15

JADŁODAJNIE

16

INNE OŚRODKI WSPARCIA

17

RODZINNE DOMY POMOCY

18

MIESZKANIA CHRONIONE

19

1

w tym:
dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek
opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

20

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

21

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

22

w tym:
23

dla ofiar przemocy w rodzinie
dla ofiar handlu ludźmi
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

24
25

X

X

26

X

X

27

X

X

28

X

X

29

X

X

w tym:
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO
w tym:
dla rodzin naturalnych
terapii rodzinnej
KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających / uczęszczających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

DZIAŁ 6B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM – PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
PODMIOT PROWADZĄCY - POWIAT
WYSZCZEGÓLNIENIE
1

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

1

OŚRODKI WSPARCIA

2

INNY PODMIOT PROWADZĄCY

liczba jednostek 1)

liczba miejsc 2)

liczba osób
korzystających 3)

liczba jednostek 1)

liczba miejsc 2)

liczba osób
korzystających 3)

2

3

4

5

6

7

w tym:
3

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 2)
4

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
w tym:
5

prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
w tym: (z wiersza 4)
6

Środowiskowe domy samopomocy
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

7

Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8

DZIENNE DOMY POMOCY

9

DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

10

NOCLEGOWNIE

11

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

12

SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI
OPIEKUŃCZYMI

13

OGRZEWALNIE

14

KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7)

15

INNE OŚRODKI WSPARCIA

16

MIESZKANIA CHRONIONE

17

w tym:
dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy placówek
opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne

18

dla osób z zaburzeniami psychicznymi

19

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

20

w tym:
21

dla ofiar przemocy w rodzinie
dla ofiar handlu ludźmi
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA

22
23

X

X

24

X

X

25

X

X

26

X

X

w tym:
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO
w tym:
dla rodzin naturalnych
terapii rodzinnej
1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2) Liczba miejsc wg statutu.
3) Rzeczywista liczba osób korzystających w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

MRPiPS-03 OBJAŚNIENIA

1

Objaśnienia
do sporządzenia sprawozdania na formularzach MRPiPS-03
z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Działy 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6A, 6B – dane zbiorcze dla województwa wykonują, na
podstawie danych uzyskanych z odpowiednich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
służby wojewody zobowiązane do sporządzania sprawozdania MRPiPS-03.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego „Rocznik
Statystyczny Województw”, w UWAGACH OGÓLNYCH: za osoby lub rodziny „na wsi”
należy uznać osoby lub rodziny zamieszkujące obszar położony w granicach jednostek
podziału administracyjnego nieposiadające statusu miasta.
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Dział 1
ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczbę pracowników zatrudnionych (na podstawie umowy o pracę) należy podać wg stanu na ostatni
dzień okresu sprawozdawczego, tj. 30 VI lub 31 XII. W kolumnie 1 należy uwzględnić wszystkich
pracowników zatrudnionych bez względu na wymiar czasu pracy, w kolumnie 2 należy dokonać
przeliczenia na pełne etaty. Liczba zatrudnionych nie obejmuje pracowników przebywających na
urlopach (bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych) trwających łącznie dłużej
niż okres sprawozdawczy odpowiednio pół roku w przypadku sprawozdania za okres I-VI, rok w
przypadku sprawozdania za okres I-XII.
W Dziale 1 należy podać liczbę pracowników zgodnie ze stanowiskami wyszczególnionymi w zawartych
umowach o pracę. Oznacza to, że np. kierownik ośrodka pomocy społecznej lub jego zastępca wykonujący
jednocześnie obowiązki pracownika socjalnego powinni być wykazani wyłącznie w wierszu 25 /kierownicy/
lub 26 /zastępca kierownika/, natomiast nie powinni być wykazani np. w wierszu 29 /specjalista pracy
socjalnej/.
Przez dyrektora, zastępcę dyrektora w wierszu 6 oraz kierownika w wierszu 25 należy rozumieć osobę
kierującą (zarządzającą) daną jednostką (powiatowym centrum pomocy rodzinie lub ośrodkiem pomocy
społecznej). Wiersz 25 nie obejmuje kierowników sekcji.
W przypadku jednostek realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu pracowników należy wykazać
zarówno w wierszach dotyczących PCPR (wiersze 5–23), jak również w wierszach dotyczących OPS
(wiersze 24–41), w taki sposób, aby ten sam pracownik nie powtórzył się, był wykazany tylko raz.
Stanowisko dyrektora całego ośrodka powinno być wykazywane w części dotyczącej OPS, czyli w wierszu
25. Jego zastępcy powinni być wykazywani w wierszu 7, jeżeli sprawują kontrolę nad realizacją zadań
powiatowych lub w wierszu 26, jeżeli sprawują kontrolę nad realizacją zadań gminnych.
Specjaliści pracy z rodziną zatrudnieni w jednostkach realizujących jednocześnie zadania gminy i powiatu,
powinni być wykazywani w wierszach 17 i 18, a nie w wierszu 41 dotyczącym pozostałych pracowników
OPS.
Osoby zatrudnione w klubach integracji społecznej należy wliczyć do wiersza 1 OGÓŁEM, odliczając
pracowników oddelegowanych z ośrodków pomocy społecznej (którzy jednocześnie są pracownikami
ośrodka pomocy społecznej).
W wierszach 49 do 54 dotyczących zatrudnienia w ośrodkach wsparcia, jeżeli osoba jest zatrudniona
w więcej niż jednym rodzaju ośrodka wsparcia lub też dany ośrodek pełni więcej niż jedną funkcję, to
należy ją wykazać w każdym z nich, pamiętając o tym, aby w wierszu Ogółem (wiersz 48 Ośrodki wsparcia)
umieścić rzeczywistą liczbę zatrudnionych, tzn. daną osobę wykazać tylko jeden raz.
Analogicznie stan zatrudnienia należy wykazać w przypadku połączonych różnych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej lub połączonych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z
placówkami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 25
czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz.
1045) – to jest zgodnie z pełnionym stanowiskiem. Jeżeli osoba jest zatrudniona w połączonej jednostce, ale
pełni stanowisko w jednej z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy tę osobę wykazać tylko w
odpowiednim wierszu przypisanemu tej jednostce; jeżeli osoba jest zatrudniona w połączonej jednostce, ale
pełni stanowiska w kilku z tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy tę osobę wykazać w
każdej z tych jednostek, pamiętając o tym, aby w wierszach „nadrzędnych” (ogółem) uwzględnić
rzeczywistą liczbę zatrudnionych, tzn. daną osobę wykazać tylko jeden raz.
W przypadku połączonych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z placówkami z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnienie należy wykazać jedynie dla jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
W przypadku utworzonych centrów administracyjno-księgowych dla wielu samorządowych jednostek
organizacyjnych zatrudnionych w nich osób nie wykazuje się.
W związku z powyższym wiersz 1, kolumna 1 powinien odzwierciedlać rzeczywiste zatrudnienie w
jednostkach, nie musi on stanowić sumy poszczególnych wierszy.
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Dział 2A
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM
Za rodzinę należy uznać, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Dział 2A wypełniamy zgodnie z zasadą, że w danym wierszu dotyczącym danego
świadczenia na rodzinę, każdą osobę i rodzinę należy wymienić tylko raz, bez względu na
liczbę otrzymanych decyzj i i świadczeń.
Na przykład w wierszu 1, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w kolumnach 1, 4 i 5 wymienimy osobę i rodzinę tylko raz, bez względu na
liczbę otrzymanych decyzji i świadczeń.
W przypadku rodziny 3-osobowej, w której jedna osoba otrzymała decyzją zasiłek celowy na pokrycie
wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną za miesiąc marzec okresu sprawozdawczego
oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ilości 30 godzin w okresie
sprawozdawczym, wiersze Działu 2A wypełniamy w następujący sposób:
1

2

Wiersz 1

1

30

Wiersz 2

1

1

kolumna
3
.....................
wyliczona kwota
łączna* świadczeń
w okresie
sprawozdawczym
.....................
wyliczona kwota
łączna* świadczeń
w okresie
sprawozdawczym

4
1

5
3

1

3

* Kwota łączna świadczeń jest iloczynem liczby świadczeń przyznanych w danym okresie
sprawozdawczym i kwoty świadczenia wymienionego w decyzji. Tak więc kwota łączna świadczeń
w danym okresie sprawozdawczym wymieniona w sprawozdaniu jest wielkością „teoretyczną”, tzn.
nie uwzględnia sytuacji, gdy dane świadczenia z różnych przyczyn nie są wypłacone w danym okresie
sprawozdawczym.
W przypadku świadczeń refundowanych sprawozdawczość prowadzi jedynie ta gmina, która wydaje
i realizuje decyzję. Wielkości w sprawozdaniu nie są korygowane ani o refundacje, ani o zwroty w wyniku
nienależnie pobranych świadczeń.
Przy zachow aniu tej zasa dy w ypełniamy pozostałe działy Spraw ozdania .
Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:
 specjalistycznej usługi opiekuńczej dla
osoby z zaburzeniami psychicznymi

 1 godzinę usługi

 zasiłku celowego na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub
ekologiczną
 zasiłku celowego dla cudzoziemców
 pomocy w naturze dla cudzoziemców

 1 decyzję przyznającą daną pomoc

 wynagrodzenia należnego opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki przyznanego
przez sąd

 1 zasiłek
 1 świadczenie niepieniężne (1 posiłek, 1 nocleg, 1 decyzja
przyznająca ubranie)
 1 wynagrodzenie miesięczne należne za sprawowanie opieki
nad 1 osobą
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Przyjmuje się, że w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (wiersz 1) należy wykazywać tylko te usługi, które świadczone są w miejscu
zamieszkania.
Ilość i wartość usług opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi
wydatkami ośrodka na te świadczenia. Jest natomiast pomniejszana o obowiązkową odpłatność klienta, jeśli
taka odpłatność jest określona w decyzji.
W przypadku zmiany wysokości świadczenia, która nastąpiła w wyniku wydania kolejnej decyzji
zmieniającej tą wysokość wstecz, świadczenie w nowej wysokości liczone jest w sprawozdaniu, począwszy
od miesiąca, w którym wydana została decyzja zmieniająca. Miesiące wcześniejsze zmienione tą decyzją
liczone są wg kwot z decyzji zmienionej. Ma to na celu zachowanie poprawności danych w sprawozdaniach
liczonych narastająco, tak aby wyniki za ten sam okres sprawozdawczy nie zależały od daty liczenia
sprawozdania.
W wierszu 2 (ZASIŁKI CELOWE) należy uwzględnić pomoc finansowaną z rezerwy budżetu państwa z
przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych, np.
powodzi, osuwisk, nawałnic, huraganów itp.

Dział 2B
UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMIN
Dział 2B wypełniamy, podobnie j ak D ział 2A, zgodnie z zasadą, że w danym wierszu
dotyczącym danego świadczenia na rodzinę, każdą osobę i rodzinę należy wymienić tylko
raz, bez względu na liczbę otrzymanych decyzj i i świadczeń.
W Dziale 2B należy uwzględnić również osoby otrzymujące pomoc w ramach programów
finansowanych ze współudziałem środków europejskich (wyłączając pomoc kierowaną w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020), przy zachowaniu zasady, iż każdą osobę
otrzymującą pomoc w ramach takiego programu należy uwzględnić w wierszu 1 oraz w odpowiednich
wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy.
Za świadczenie należy przyjąć w przypadku:





zasiłku stałego
zasiłku okresowego
schronienia
posiłku

 ubrania
 usługi opiekuńczej
 usługi opiekuńczej specjalistycznej

 1 zasiłek
 1 zasiłek
 1 nocleg lub 1 zasiłek na 1 nocleg
 1 posiłek lub 1 zasiłek na 1 posiłek
Przez posiłek rozumiemy 1 danie gorące.
W wierszu 17 wyszczególniamy wszystkie rodziny
otrzymujące tę formę pomocy na podstawie art. 17 ust. 1
pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
U w a g a – za osobę (osoby), której decyzją przyznano
świadczenie, w przypadku posiłków w szkole należy
przyjąć dziecko (lub dzieci), które korzystało z tego
świadczenia, a nie matkę lub inną osobę, na którą została
wystawiona decyzja.
 1 decyzję przyznającą to świadczenie
 1 godzinę usługi
 1 godzinę usługi
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 zasiłku celowego na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków  1 zasiłek
publicznych
 zasiłków celowych na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 1 zasiłek
 zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego  1 bilet
 pogrzebu
 liczbę osób zmarłych
 pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie

 1 zasiłek, 1 pożyczka, 1 decyzja przyznająca pomoc
w naturze

Przyjmuje się, że w przypadku zasiłku stałego (wiersze 2 oraz 5–6) do składu rodziny (kolumna 5 „Liczba
osób w rodzinach”) nie wlicza się dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ani pełnoletnich
wychowanków rodziny zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz.U. 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). Odnosi się to zarówno do osoby
samotnie gospodarującej, jak i do osoby w rodzinie, zgodnie z zasadami ustalania prawa do tego zasiłku.
W przypadku zasiłku okresowego (wiersze 7 oraz 10–15) do składu rodziny (kolumna 5 „Liczba osób
w rodzinach”) nie wlicza się dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ani pełnoletnich wychowanków
rodziny zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z
zasadami ustalania prawa do tego zasiłku.
Z wiersza 7 należy wyszczególnić liczbę osób objętych kontraktem socjalnym, którym wypłacono
zasiłki okresowe niezależnie od dochodu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez tę osobę. Osoby te
należy uwzględnić w wierszu 15. W kwocie świadczeń należy uwzględnić wyłącznie wartość tych
zasiłków okresowych lub części zasiłków, które zostały zrealizowane od dnia podjęcia zatrudnienia.
Do wierszy 17 (Posiłek ogółem) i 18 (Posiłek w tym dla: dzieci) należy przenieść odpowiednie informacje
ze sprawozdania DOŻYWIANIE z działu III, kolumny 2 (Ogółem) w następujący sposób:
– do kolumny 1 (Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie) osoby z wiersza 1 (Liczba osób
korzystających z posiłku);
– do kolumny 2 (Liczba świadczeń) ilość świadczeń z wiersza 7 (Liczba posiłków);
– do kolumny 3 (Kwota świadczeń w zł) kwotę z wiersza 11 (Koszt świadczeń w zł);
– do kolumny 4 (Liczba rodzin) rodziny z wiersza 5 (Liczba rodzin);
– do kolumny 5 (Liczba osób w rodzinach) osoby z wiersza 6 (Liczba osób w rodzinach).
W wierszach 20 i 21 (Usługi opiekuńcze ogółem i w tym: specjalistyczne) ilość i wartość usług
opiekuńczych liczona jest na podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami ośrodka na te
świadczenia. Jest natomiast pomniejszana o obowiązkową odpłatność klienta, jeśli taka odpłatność jest
określona w decyzji.
Do wiersza 28 (Inne zasiłki celowe i w naturze) należy przenieść odpowiednie informacje ze sprawozdania
DOŻYWIANIE z działu II, kolumny 2 w następujący sposób:
– do kolumny 1 (Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie) osoby z wiersza 1 (Liczba osób,
którym przyznano decyzją świadczenie);
– do kolumny 3 (Kwota świadczeń w zł) kwotę z wiersza 5 (Koszt świadczeń w zł);
– do kolumny 4 (Liczba rodzin) rodziny z wiersza 2 (Liczba rodzin);
– do kolumny 5 (Liczba osób w rodzinach) osoby z wiersza 3 (Liczba osób w rodzinach).
W wierszu 30 należy uwzględnić zasiłki celowe przyznane w ramach realizacji postanowień kontraktu
socjalnego, których realizacja jest kontynuowana niezależnie od dochodu w przypadku podjęcia
zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym. W kolumnie dotyczącej kwoty świadczeń
należy uwzględnić wyłącznie wartość tych zasiłków celowych lub części zasiłków, które zostały
zrealizowane od dnia podjęcia zatrudnienia.
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Wiersze 35 (Poradnictwo specjalistyczne), 36 (Interwencja kryzysowa) i 37 (Praca socjalna) nie są
wliczanie do wiersza 1 (Razem).
Wiersz 38 umieszczony pod tabelą Działu 2B „Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej”
zawiera dane dotyczące odpłatności gminy za pobyt osoby skierowanej do DPS i nie należy go ujmować
w wierszu 1 (Razem). W kolumnie 2 „Liczba świadczeń” wykazywana jest liczba miesięcy pobytu w DPS,
za które wnoszona jest opłata. Natomiast w kolumnie 3 „Kwota świadczeń w zł” wykazywana jest
wyłącznie ustalona opłata gminy za pobyt bez uwzględniania ewentualnych opłat wnoszonych przez gminę
za osoby niewywiązujące się z tego obowiązku. W przypadku, gdy koszty pobytu w DPS w całości pokrywa
mieszkaniec, rodzina lub inne osoby, żadne informacje dotyczące liczby osób i rodzin oraz liczby i kwoty
świadczeń nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu.
W przypadku zmiany wysokości świadczenia, która nastąpiła w wyniku wydania kolejnej decyzji
zmieniającej tą wysokość wstecz, świadczenie w nowej wysokości liczone jest w sprawozdaniu, począwszy
od miesiąca, w którym wydana została decyzja zmieniająca. Miesiące wcześniejsze zmienione tą decyzją
liczone są wg kwot z decyzji zmienionej. Ma to na celu zachowanie poprawności danych w sprawozdaniach
liczonych narastająco, tak aby wyniki za ten sam okres sprawozdawczy nie zależały od daty liczenia
sprawozdania.

Dział 2C
POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJĘ ZE
ŚRODOWISKIEM DLA OPUSZCZAJĄCYCH
W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 należy wskazać jedynie tę liczbę specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych itd., z których osobom udzielono pomocy mającej
na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem i które znajdują się na terenie powiatu
wykazującego dane w tym dziale.
Dane w odpowiednich wierszach należy wykazać dla ostatniej placówki wskazanej w wywiadzie dla osób
ubiegających się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie (cz. VIII) w pozycji „Ostatnie miejsce pobytu
przed usamodzielnieniem”.

Dział 2D
POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZUSKALI SATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ
UZUPEŁNIAJĄCĄ
W tym dziale należy uwzględnić pomoc mającą na celu pomoc 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 (w związku z nadaniem
statusu uchodźcy) lub d (w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach.

Dział 3
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Dział 3. „Rzeczywista liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną” obejmuje łącznie osoby lub rodziny
objęte pomocą społeczną wyszczególnioną w działach 2A, 2B, 2C, 2D.
Do działu 3 nie wlicza się wielkości:


z Działu 2A wiersz 2 dot. zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną,
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z Działu 2A wiersze 3–8 dot. pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium RP,



z Działu 2A wiersz 9 dot. wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przyznanego przez sąd,



z Działu 2B wiersz 38 dot. odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dział 3 wypełniamy przy zachowaniu zasady, iż dana rodzina korzystająca ze świadczeń przyznanych
w ramach zadań zleconych, a także zadań własnych wystąpi tylko raz w wierszu 4 (otrzymała świadczenia
przyznane w ramach zadań zleconych), tylko raz w wierszu 5 (otrzymała świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych), a także tylko raz w wierszu 1 (otrzymała pomoc niezależnie od źródła finansowania –
zadania zlecone – własne).
Daną osobę i rodzinę należy również wykazać w wierszu 2 i / lub wierszu 3 w zależności od formy
przyznanego świadczenia: pieniężnej lub niepieniężnej.
Do świadczeń pieniężnych należy zaliczyć następujące formy pomocy:












zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
zasiłki stałe,
zasiłki okresowe,
zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ,
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
inne zasiłki celowe,
specjalne zasiłki celowe,
pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłku lub pożyczki,
pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z naukę języka polskiego dla
cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Do świadczeń niepieniężnych należy zaliczyć następujące formy pomocy:
 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 schronienie,
 posiłek,
 ubranie,
 inna pomoc rzeczowa,
 usługi opiekuńcze,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego,
 sprawienie pogrzebu,
 pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w naturze,
 uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (w ramach pomocy na usamodzielnienie),
 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (w ramach pomocy na usamodzielnienie).
Pomoc niepieniężną w formie pracy socjalnej należy uwzględnić jedynie w wierszach 6 i 7.
Oznacza to, iż osoba (rodzina), która otrzymała pomoc w formie: specjalistycznych usług w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłku okresowego, biletu kredytowanego, zasiłku
celowego oraz której udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, zostanie wykazana raz w wierszu 1
(korzysta z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania),
raz w wierszu 4 (specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
raz w wierszu 5 (zasiłek okresowy, celowy, bilet kredytowany) oraz raz w wierszu 6 (otrzymała pomoc
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w formie pracy socjalnej). Osoba (rodzina) ta zostanie również wykazana raz w wierszu 2 (świadczenie
pieniężne: zasiłek okresowy, zasiłek celowy) oraz raz w wierszu 3 (świadczenie niepieniężne:
specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bilet kredytowany).
Przykład 1
Rodzina 5-osobowa – mieszkająca w mieście (mąż, żona i troje dzieci), w której osoby otrzymały:
mąż

 zasiłek okresowy w styczniu, lutym i następnie w kwietniu i maju
oraz pomoc rzeczową w formie ubrania w lipcu,

żona

– specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w okresie czerwiec – grudzień.

Wiersze 1-7 należy wypełnić w następujący sposób:
kolumna
1

2

3

4

Wiersz 1

mąż
żona

 korzystają z pomocy bez względu na źródło
finansowania (zlecone / własne)

2

1

–

5

Wiersz 2

mąż

 zasiłek okresowy

1

1

–

5

Wiersz 3

mąż
żona

 pomoc rzeczowa w formie ubrania
 specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2

1

–

5

Wiersz 4

żona



specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1

1

–

5

Wiersz 5

mąż



zasiłek okresowy i pomoc rzeczowa w formie
ubrania

1

1

–

5

Wiersz 6

–

–

–

–

–

–

Wiersz 7

–

–

–

–

–

–

Przykład 2
Rodzina 6-osobowa – mieszkająca na wsi: mąż, żona, 2 dzieci, teść, teściowa – otrzymująca:
mąż

 zasiłek okresowy przez 5 miesięcy,

żona

 specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w okresie październik – grudzień,

pierwsze dziecko (chłopiec)

 pomoc w formie posiłku w okresie styczeń – czerwiec,

drugie dziecko (dziewczynka)

 pomoc rzeczowa w formie ubrania w sierpniu,

teściowa

 zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne
oraz bilety kredytowane w maju i czerwcu,

teść

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie marzec – grudzień
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Sposób wypełniania tabeli:
kolumna
1

2

3

4

Wiersz 1

mąż
żona
pierwsze dziecko
drugie dziecko
teściowa
teść

 korzystają z pomocy bez względu na źródło
finansowania (zlecone / własne)

6

1

1

6

Wiersz 2

mąż
teściowa

 zasiłek okresowy
 zasiłek celowy na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne

2

1

1

6

Wiersz 3

żona

 specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 pomoc w formie posiłku
 pomoc rzeczowa w formie ubrania
 bilet kredytowany
 specjalistyczne usługi opiekuńcze

5

1

1

6

 specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1

1

1

6






5

1

1

6

pierwsze dziecko
drugie dziecko
teściowa
teść
Wiersz 4

żona

Wiersz 5

mąż
pierwsze dziecko
drugie dziecko
teściowa
teść

zasiłek okresowy
pomoc w formie posiłku
pomoc rzeczowa w formie ubrania
zasiłek celowy na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne oraz bilet kredytowany
 specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wiersz 6

–

–

–

–

–

Wiersz 7

–

–

–

–

–

W przypadku pomocy w formie kolonii, obiadów w szkole, ubrania, schronienia za osobę otrzymującą
decyzją świadczenie należy uznać dziecko, ewentualnie dzieci korzystające z tego świadczenia.
Podany powyżej sposób wypełniania tabeli pozwoli na wykazanie faktycznej liczby osób, którym decyzją
przyznano świadczenie (a także liczby rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach) w ramach zadań zleconych
– wiersz 4, własnych – wiersz 5 oraz korzystających z pomocy bez względu na źródło finansowania
(zlecone, własne) – wiersz 1, w podziale na świadczenia pieniężne – wiersz 2 i niepieniężne – wiersz 3.
Pozwoli to uniknąć w danym wierszu 1 – 5 zawyżenia liczby rodzin i osób korzystających z danego rodzaju
pomocy.
Wiersz 1 nie będzie więc sumą wierszy 2 i 3, ani sumą wierszy 4 i 5.
W wierszach 1 – 5 nie należy wykazywać osób, którym pomoc została udzielona wyłącznie w formie pracy
socjalnej. Liczbę rodzin i liczbę osób w tych rodzinach otrzymującą tę formę pomocy wykazujemy
wyłącznie w wierszu 7.
W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez rodzinę zastępczą w kolumnie 4 „Liczba
osób w rodzinach” nie należy wykazywać dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych lub rodzinnych
domach dziecka.
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W przypadku ośrodka realizującego TYLKO zadania gminy:


wartości wiersza 4 (Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych) powinny być równe
wartościom odpowiednich kolumn wiersza 1 Działu 2A;



wartości wiersza 5 (Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych) powinny być równe wartościom
odpowiednich kolumn wiersza 1 Działu 2B;



wartości wiersza 6 (Praca socjalna) powinny być równe wartościom odpowiednich kolumn wiersza 37
(Praca socjalna) w Dziale 2B.

Te zależności nie mają zastosowania w ośrodku realizującym zarówno zadania gminy, jak i powiatu. Należy
również pamiętać, że te same rodziny (osoby) mogą otrzymywać jednocześnie różne formy pomocy
wykazywane w Działach 2-C, 2-D, natomiast w Dziale 3 rodziny (osoby) będą wykazane tylko raz.
Wiersz 8 i 9 dotyczący pracy socjalnej prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny należy wypełnić przy
zachowaniu następujących zasad:


w liczbie kontraktów socjalnych należy wykazać fakt prowadzenia z osobą / rodziną pracy socjalnej w
oparciu o kontrakt socjalny, co oznacza, że niezależnie od liczby zawartych pisemnych umów z daną
osobą samotnie gospodarującą lub rodziną w ciągu okresu sprawozdawczego, niezależnie od długości
trwania tych umów, wszystkie te umowy należy wykazać jako jeden kontrakt socjalny;



w liczbie osób objętych kontraktami socjalnymi należy wykazać rzeczywistą liczbę osób (każda osoba
powinna być wykazana tylko raz w ciągu okresu sprawozdawczego), które wystąpiły na każdej z
zawartych pisemnych umów. Oznacza to, że w przypadku gdy każda z umów jest zawierana z inną
osobą (innymi osobami), będącą członkiem rodziny, należy wykazać wszystkie osoby łącznie, które w
ciągu całego okresu sprawozdawczego wystąpiły jako strona umowy. Natomiast w przypadku
powtarzania się osób w kolejnych umowach należy wykazać rzeczywistą ich liczbę.

Informacje o kontrakcie socjalnym należy wypełnić uwzględniając podział na kontrakt socjalny część A i
kontrakt socjalny część B. Kontrakt socjalny część A dotyczy osób i rodzin, z którymi zawierany jest
kontrakt w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny część B dotyczy osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zawierany w celu wzmocnienia aktywności i
samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W przypadku
zawarcia z tą samą osobą zarówno kontraktu typu A, jak i typu B w jednym okresie sprawozdawczym należy
tę samą osobę wykazać zarówno w wierszu 8, jak i 9.
Wiersz 10 dotyczy realizowanych projektów socjalnych, jako zespołu działań w ramach pracy socjalnej i
innych działań aktywizacyjnych mających na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób,
rodzin i grup oraz wzrost samoorganizacji i spójności środowisk lokalnych, a przez to zapobieganie
procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz podnoszenia jakości życia. Sposób podania
informacji o liczbie projektów oraz liczbie osób objętych projektami jest analogiczny jak w przypadku
kontraktów socjalnych.

Dział 4
POWODY PRZYZNANIA POMOCY
Charakteryzując rodzinę z punktu widzenia powodu przyznania pomocy, należy podać wszystkie przyczyny
trudnej sytuacji życiowej wymienione w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Oznacza to, iż w jednej rodzinie może wystąpić kilka przyczyn przyznania pomocy, np. bezrobocie,
alkoholizm itd., a więc dana rodzina winna być wykazana w kilku odpowiednich wierszach.
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P rzykład
Rodzina otrzymuje pomoc z powodu trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. bezrobociem i alkoholizmem.
Rodzinę tę należy wykazać raz w wierszu 6 (bezrobocie) oraz raz w wierszu 14 (alkoholizm).

Za rodziny wielodzietne należy uznać rodziny posiadające 3 i więcej dzieci.
Za osobę lub rodzinę, której powodem przyznania pomocy było „UBÓSTWO” – wiersz 1 należy uznać
osobę lub rodzinę, w której dochód na osobę był RÓWNY LUB NIŻSZY od kwot wymienionych w art. 8
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 5
TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ
Dział 5. „Typy rodzin objętych pomocą społeczną" – należy wypełniać wyłącznie w okresach rocznych,
tj. za I-XII.
Przy wypełnianiu tego formularza należy uwzględniać ogólną zasadę, że rodzina objęta pomocą występuje
tylko raz w wierszu 1 niezależnie od rodzaju, formy, liczby oraz źródła finansowania udzielonej pomocy.
Natomiast w zależności od jej typu i składu (liczba osób, liczba dzieci) może wystąpić również w wierszach
8, 16 i 21.
P rzykład
Rodzina 5-osobowa (mąż, żona, troje dzieci), w której przeważającym źródłem utrzymania jest emerytura lub
renta.
Rodzinę tę należy wykazać w wierszach:
1 oraz 6
8 oraz 11
21 oraz 25.
Rodzina ta nie zostanie natomiast wykazana w wierszach 16-20, gdyż nie jest rodziną niepełną.

Liczba rodzin wykazana w wierszu 1 w kolumnie 1 winna być sumą wiersza 1 /kolumna 2/ oraz wiersza
7/kolumna 2/ z Działu 3.
Podobnie liczba rodzin na wsi wykazana w wierszu 1 kolumna 2 winna być sumą wiersza 1 /kolumna 3/ i
wiersza 7 /kolumna 3/ z Działu 3.
Za rodzinę niepełną należy uznać rodzinę, w której skład wchodzi jedno z rodziców (matka lub ojciec)
z dzieckiem (z dziećmi).
Za rodzinę emerytów i rencistów należy uznać rodzinę, w której wyłącznym lub głównym (przeważającym)
źródłem utrzymania jest emerytura lub renta.
Dział 5 „TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ” obejmuje łącznie rodziny i osoby objęte
pomocą społeczną wymienione w działach 2A, 2B, 2C, 2D, uwzględniając rodziny i osoby objęte wyłącznie
pomocą w postaci pracy socjalnej.
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Dział 6A
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
O ZASIĘGU LOKALNYM
– PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
Dział 6A stanowi informację o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu
gminnym, prowadzonych przez gminę lub na jej zlecenie przez inny podmiot niepubliczny na terenie gminy.
Informacje wypełnia ta gmina, na terenie której znajduje się jednostka.
Liczbę jednostek należy wykazać wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. W przypadku, gdy
jednostka zakończyła swoją działalność w danym roku sprawozdawczym nie należy jej wykazywać. W
przypadku gdy dana jednostka została przekształcona w inny typ, dane dla tej jednostki należy wykazać wg
stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Jednostka powinna być wykazana zgodnie z typem, według którego została zarejestrowana. Jeśli dana
jednostka pełni funkcje różnych typów powinna być wykazana w każdym wierszu określającym typ
jednostki, natomiast w wierszu ogółem tylko 1 raz. Liczbę miejsc należy wykazać wg liczby miejsc
wyszczególnionych w statucie jednostki, natomiast liczbę osób korzystających wg rzeczywistej liczby, jaka
skorzystała w ciągu całego okresu sprawozdawczego, niezależnie od długości pobytu. Osobę korzystającą
należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.
W przypadku połączonych różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub połączonych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z placówkami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1045) – w Dziale 6A należy wykazać każdą
jednostkę organizacyjną w podziale na poszczególne typy placówek i wykazać w odpowiednich wierszach
przypisanych dla danego typu placówki. W przypadku połączonych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z placówkami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy wykazać
jedynie informacje dotyczące typu placówki będącej jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Dział 6B
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
O ZASIĘGU PONADGMINNYM
– PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ
Dział 6B stanowi informację o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu ponad
gminnym, prowadzonych przez powiat lub na jego zlecenie przez inny podmiot niepubliczny na terenie
powiatu.
Informacje wypełnia ten powiat, na terenie którego znajduje się jednostka.

Sposób wypełniania Działu 6B jest analogiczny do sposobu wypełniania Działu 6A.

