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Wprowadzenie 

  Jak corocznie, składam na Państwa ręce Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej 

w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok. 

  Dokument jest następstwem nałożonego na mnie ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej1 zadania, a poprzedzony został przygotowaniem przez samorząd 

województwa Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 20162.  

  Analiza stanowi zbiór danych oraz informacji dotyczących systemu polityki społecznej 

realizowanej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Na wstępie przedstawione 

zostały najistotniejsze zmiany ustawowe w obszarze zabezpieczenia społecznego. Następnie 

scharakteryzowana została realizacja przez gminy i powiaty zadań własnych oraz zleconych 

z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego. Przedkładam jednocześnie 

podsumowanie dotyczące działalności kontrolnej i nadzorczej wojewody oraz opis zasobów 

instytucjonalnych naszego województwa w obszarze zabezpieczenia społecznego, wraz 

z zasobami ludzkimi. Analiza obejmuje ponadto informację o realizacji wydatków budżetu 

wojewody w 2016 roku. Opracowanie wieńczy charakterystyka szeregu programów z zakresu 

pomocy społecznej i wspierania rodziny realizowanych lokalnie.  

  Dokument opracowany został przez Wydział Spraw Społecznych 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w oparciu o dane źródłowe 

pochodzące ze sprawozdawczości, z szeregu opracowań własnych, a także na podstawie 

wyników bieżącej pracy.  

 

Wojewoda Zachodniopomorski 

Krzysztof Kozłowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm. 
2 Przyjętej uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 962/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.  
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1. Zmiany w obszarze zabezpieczenia społecznego w 2016 roku. 

 W zakresie ustawy o pomocy społecznej, z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie 

zmiany przyjęte w 2015 r., tj.: 

 ustalono średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowego domu 

samopomocy, w wysokości nie niższej niż 250% aktualnego kryterium dochodowego, 

 ustalono średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. klubu samopomocy, w wysokości 

nie niższej niż 80% aktualnego kryterium dochodowego, 

 ustalono odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom 

z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego 

kryterium dochodowego, 

 ośrodek wsparcia może funkcjonować w strukturach innych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, w oparciu o stosowną uchwałę organu właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 W obszarze pomocy osobom bezdomnym, we wrześniu 2016 r. weszły w życie zmiany 

regulujące: 

 definicje 3 rodzajów placówek dla osób bezdomnych, tj. ogrzewalni, noclegowni 

i schroniska, 

 zasady i formy wsparcia osób bezdomnych, 

 zasady przebywania w noclegowni, jako placówce zapewniającej schronienie w postaci 

noclegu, bez ukierunkowania na odzyskanie przez osobę bezdomną samodzielności 

życiowej, 

 zasady przebywania w ogrzewalni, z której może skorzystać każda osoba, która znajdzie 

się w sytuacji kryzysowej i potrzebuje tymczasowego schronienia, 

 zasady funkcjonowania w schronisku jako placówce, która docelowo ma wspomóc 

osoby bezdomne w powrocie do życia społecznego, poprzez działania aktywizujące 

uregulowane w podpisanym kontrakcie socjalnym, 

 tryb postępowania przy udzielaniu pomocy w formie tymczasowego schronienia 

w ogrzewalni lub noclegowni – bez konieczności przeprowadzania wywiadu 

środowiskowego skutkującego wydaniem decyzji administracyjnej. 

 W zakresie przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych, nastąpił wzrost kryterium 

dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego z dodatkami o 100 zł na osobę w rodzinie 

lub dla osoby uczącej się, zwiększeniu uległy również kwoty zasiłków rodzinnych i niektórych 

dodatków do zasiłków rodzinnych. 

  Od 1 stycznia 2016 r. zwiększyła się kwota świadczenia pielęgnacyjnego z 1.200 zł  

w 2015 r. do 1.300 zł. W systemie świadczeń rodzinnych wprowadzono następujące zmiany: 

 nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł 

miesięcznie, przyznawane niezależnie od kryterium dochodowego, 
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 mechanizm „złotówka za złotówkę”, polegający na obniżeniu kwoty wypłacanych 

zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych w przypadku przekroczenia 

kryterium dochodowego, jednak kwota do wypłaty przysługująca rodzinie nie może być 

niższa niż 20 zł. 

  Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył rządowy program Rodzina 500 +3, którego zadaniem 

jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. 

Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych 

z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu 

poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia 

dzietności. Aktualnie dostępne badania wykazały, że w 2015 r., w województwie 

zachodniopomorskim odnotowano niewiele ponad 15 tys. narodzin dzieci żywych, a dla 

porównania w 2005 roku było to 16 tys. Współczynnik dzietności w naszym województwie 

w 2005 r. i 2015 r. był na tym samym poziomie: 1,2 urodzeń na kobietę4. Oceny założeń 

programu Rodzina 500+ oraz zwiększenia dzietności będzie można dokonać w analizie za 2017 

rok. 

Świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, 

opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku życia. 

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym 

wypłaty przysługują na:  

 każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, 

 pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł, 

 pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1.200 zł, a którekolwiek z dzieci 

w rodzinie jest niepełnosprawne. 

2. Charakterystyka oraz dynamika zmian beneficjentów pomocy społecznej. 

  Ośrodki pomocy społecznej realizują zadania określone w ustawie o pomocy społecznej 

oraz w programach rządowych obejmujących pomoc pieniężną, w naturze oraz w usługach.  

Do głównych problemów występujących w środowisku osób wymagających pomocy ze 

strony ośrodków pomocy społecznej należały:  ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 Wśród rodzin objętych pomocą społeczną osoby samotne stanowiły 49,35%,  rodziny  

z dziećmi - 29,72%,  rodziny niepełne – 12,03%. Podobne proporcje w tych grupach utrzymują 

się od wielu lat. 

 

 

 

                                                           
3 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851). 
4 Dane statystyczne opublikowane na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Szczecinie: 
http://szczecin.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo/ludnosc/. 
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3. Realizacja przez gminy zadań w obszarze pomocy społecznej - własnych oraz 

zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r. 

Świadczenia pomocy społecznej w gminach. 

 Świadczenia pomocy społecznej w 2016 r. przyznano decyzją (bez względu na ich rodzaj, 

formę, liczbę oraz źródło finansowania)  77.690 osobom (w 2015 r. - 86.001 osobom, w tym 

91 osobom pomoc przyznano przez jednostkę powiatową), co stanowiło 4,50% mieszkańców 

województwa (w 2015 r. - 4,99%). W stosunku do roku 2015 liczba ta była niższa o 8.311 osób 

(9,66%). 

Rozpiętość odsetka osób objętych pomocą w stosunku do liczby mieszkańców jest bardzo duża: 

od 2,10 % w gminie Dobra do 15,39 % w gminie Suchań. Wskaźnik osób objętych pomocą  

w poszczególnych gminach jest skorelowany ze wskaźnikiem bezrobocia. Na koniec grudnia 

2016 r. stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wynosiła 11,00% (na koniec 

grudnia 2015 r. – 13,10%). Liczba bezrobotnych w tym okresie zmniejszyła się o 13.551 osób. 

Zasiłki stałe 

 Zasiłki stałe w województwie zachodniopomorskim otrzymywało w 2016 r. 11.401 osób           

(w 2015 r. - 11.575 [o 174 mniej]), w tym 9.246 osób samotne i 2.278 osoby pozostające 

w rodzinie. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła 57.108.849 zł (w 2015 r. - 

50.877.303 zł), w tym dla osób samotnych 50.479.737 zł oraz dla osób pozostających 

w rodzinie 6.629.112 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła  500,18 zł (w 2015 r. - 

444,64 zł) dla osób samotnych  539,50 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 321,65 zł. Liczba 

osób pobierających zasiłki stałe w województwie zachodniopomorskim od ośmiu lat utrzymuje 

się na podobnym poziomie i stanowi 0,7 % liczby mieszkańców województwa. 

Zasiłki okresowe  

 W 2016 r. zasiłki okresowe przyznano 25.651 osobom (w 2015 r. - 29.242 [o 3.591 

mniej])  na łączną kwotę 45.955.826 zł. (w 2015 r. - 51.710.448 zł [o 5.754.622 zł mniej].  

Średnia wysokość zasiłku wyniosła 325,90 zł (w 2015 r. -  315,29 zł), a średni okres, na który 

został przyznany zasiłek wyniósł 5,50 miesiąca. Środki własne gmin na zasiłki okresowe 

wynosiły 595.933 zł. Najczęstszym powodem przyznania zasiłku okresowego było bezrobocie 

19.172– osoby, co stanowi 74,74 %  ogółem przyznanych zasiłków okresowych, długotrwała 

choroba –3.453 co stanowi 13,46%, niepełnosprawność – 2.827), co stanowi 11,02%. Liczba 

osób pobierających zasiłki okresowe w województwie zachodniopomorskim stanowiła 

w 2016 r. 1,49 % liczby mieszkańców. Niższa o 3.591 w odniesieniu  do roku 2015 r.  liczba 

osób otrzymujących zasiłki okresowe wynika z mniejszego bezrobocia.  

Odpłatność gmin za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej 

 W 2016 r. gminy poniosły odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za 2.817 

osób (w 2015 r. - 2.436 osób) na ogólną kwotę 61.300.300 zł (w 2015 r. -  54.249.603 zł). 

Średni miesięczny koszt dopłaty do pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 

ponoszony przez gminę wyniósł  2.034.41 zł (w 2014 r. - 2.027,30 zł). Odpłatność za pobyt 

osób w domach pomocy społecznej jest największą pozycją w wydatkach gmin na zadania 

pomocy społecznej i co roku wydatki te wzrastają (w 2010 r. – 35.360,3 tys. zł, w 2011 r. – 
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36.493,0 tys. zł, w 2012 r. – 42.201,6 tys. zł, w 2013 r. – 45.914,5 tys. zł, w 2014 r. –

49.514,8 tys. zł, w 2015 r. - 54.249,6 tys. zł). 

Usługi opiekuńcze 

 Usługi opiekuńcze w 2016 r. świadczone były w 98 gminach dla 5.550 osób,  

co stanowi większą liczbę osób objętych tą formą wsparcia niż w roku poprzednim, a co za tym 

idzie – większe nakłady finansowe – 28.753.287 zł.  Średni koszt 1 godziny usługi wynosił 

17,42 zł (w 2015 r.- 16,28 zł) co z kolei może korelować z faktem postępującego procesu 

starzenia się społeczeństwa – coraz więcej osób wymaga zabezpieczenia podczas codziennego 

funkcjonowania, a usługi opiekuńcze stanowią okresową formę tego rodzaju wspomagania. 

Zadania zlecone gminom 

 Głównym zadaniem z zakresu administracji rządowej zlecanym gminom jest 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r. podobnie 

jak w roku biegłym realizowały 54 gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

Efektem rzeczowym przekazanej dotacji było objęcie pomocą 520 osób (w 2015 r. - 514)  

z zaburzeniami psychicznymi. Łączny koszt usług w 2016 r. wyniósł 3.858.573 zł (w 2015 r. – 

3.354.224 zł). Średni koszt 1 godziny świadczonych usług wyniósł 28,12 zł (w 2015 r. – 25,46 

zł). Ponadto w ramach zadań zleconych gminy wypłaciły 184 osobom wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, na kwotę 

877.606 zł (w 2015 r. – 644.676 zł). 

4. Realizacja przez powiaty zadań w obszarze pomocy społecznej - własnych oraz 

zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) realizuje zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz zadania własne powiatu określone odpowiednio w art.19 i 20 ustawy o pomocy 

społecznej.  

Ze sprawozdania MPiPS-03 wynika, że w roku 2016 zadania własne obejmowały:  

– pomoc pieniężną mającą na celu życiowe usamodzielnienie, na które przeznaczono 

środki w wysokości 55.104 zł,  

– pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na którą przekazano 447.279 zł,  

– pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, która zamknęła się w kwocie 54.016 

zł. 

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje również pomoc w integracji dla osób objętych 

ochroną międzynarodową. Obecnie odnosi się to do uchodźców i cudzoziemców, którym 

przyznano ochronę uzupełniającą na terytorium Polski. Jest to zadanie zlecone powiatowi  

z zakresu administracji rządowej, na które przeznaczone są środki z budżetu państwa. 

Pomoc dla osób objętych ochroną międzynarodową jest oferowana w ramach indywidualnego 

programu integracji (IPI), uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie 
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a cudzoziemcem. Określa się w nim zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej 

sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny. Pomocy tej udziela się w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy, a do jej podstawowych elementów należą: 

 zasiłki pieniężne przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 

z nauką języka polskiego,  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

 specjalistyczne poradnictwo socjalne wspierające proces integracji. 

W 2016 r. pomocy udzielono 2 cudzoziemcom na łączną kwotę 32.158 zł. Zgodnie z art.22 pkt 

5 ustawy o pomocy społecznej wojewoda prowadzi rejestr indywidualnych programów 

integracji. W 2016 r. wojewoda zachodniopomorski zaakceptował 2 indywidualne programy 

integracji przekazane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

5. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim w 2016 r. 

 Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane są  

w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Realizacja zadań na szczeblu gminnym 

W 2016 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonowały tylko 2 rodziny 

wspierające, które obejmowały wsparciem 2 rodziny. 

W gminach zatrudnionych było ogółem 211 asystentów, którzy obejmowali wsparciem 2586 

rodzin. W porównaniu do 2015 r. liczba asystentów rodzin zmniejszyła się o 7 osób, liczba 

rodzin objętych wsparciem asystenta zmniejszyła się o 27. W 2016 r. asystenci zakończyli pracę 

z 492 rodzinami, w tym: ze względu na osiągnięcie celów z 215 rodzinami (wzrost o 50 rodzin 

w porównaniu do 2015 r., co stanowi 30%), ze względu na zaprzestanie współpracy przez 

rodziny ze 181 rodzinami (wzrost o 17 rodzin w porównaniu do 2015 r.), ze względu na brak 

efektów z 49 rodzinami (spadek o 21 rodzin w porównaniu do 2015 r., co stanowi 30%) oraz 

ze względu na zmianę metody pracy z 33 rodzinami (spadek o 10 rodzin w porównaniu do 

2015 r.).  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. funkcjonowały 144 placówki 

wsparcia dziennego, w tym 85 prowadzonych było przez inne podmioty niż gmina. Wśród 

placówek wsparcia dziennego 111 funkcjonowało w formie opiekuńczej, 32 w formie 

specjalistycznej i 13 w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Placówki 

te dysponowały 3.574 miejscami dla dzieci. W 2016 r. powstało 6 nowych placówek wsparcia 

dziennego, a liczba miejsc w tych  placówkach zwiększyła się o 179  

w porównaniu do roku 2015.  Przeciętna liczba dzieci umieszczonych w placówkach wsparcia 

dziennego w 2016 r. to 2.770, co stanowi wzrost o 16 dzieci w porównaniu do roku 2015.  

i wskazuje, że miejsca w placówkach były wykorzystane w około 77%. 
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Realizacja zadań na szczeblu powiatowym 

 Na terenie województwa było 21 organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej – we 

wszystkich przypadkach były to powiatowe centra pomocy rodzinie. Organizatorzy zatrudniali 

91 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pracowali z 1743 rodzinami zastępczymi 

i rodzinnymi domami dziecka. Odnotowano spadek liczby zatrudnionych koordynatorów 

o 3 osoby w porównaniu do roku 2015. W ramach poradnictwa specjalistycznego w 2016 r. 

udzielono 3.679 porad, co stanowi wzrost o 58 porad w porównaniu do 2015 r. Szkoleniami 

w zakresie pieczy zastępczej objęto kandydatów na rodziny zastępcze: niezawodowe – 65 osób, 

zawodowe – 12 osób oraz spokrewnione – 26 osób. W 2016 r. przeszkolono łącznie 236 już 

istniejących rodzin zastępczych oraz 28 osób prowadzących rodzinne domy dziecka. 

Na terenie województwa w 2016 r. funkcjonowało ogółem 2.491 rodzin zastępczych. 

Tab. 1. Liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

Rodzaj pieczy  Rok 2015  Rok 2016 

Rodzinna piecza zastępcza ogółem 

w tym: 

2.467 2.491 

Rodziny zastępcze spokrewnione  1.674 1.680 

Rodziny zastępcze niezawodowe 619 629 

Rodziny zastępcze zawodowe 73 74 

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego 

40 38 

Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne  15 15 

Rodzinne domy dziecka  46 55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego WRiSPZ-P. 

Z tabeli 1 wynika, że w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej nastąpił nieznaczny wzrost ilości 

rodzin zastępczych spokrewnionych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz rodzinnych 

domów dziecka. Liczba rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych utrzymała się na 

tym samym poziomie, natomiast spadła liczba rodzin zastępczych zawodowych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego.  

W porównaniu z rokiem 2015 nastąpiło zwiększenie liczby porad udzielonych rodzinom 

zastępczym w ramach poradnictwa specjalistycznego – o 58, oraz szkoleń dla kandydatów na 

rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka – 
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o 29. Natomiast zmniejszyła się liczba szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe 

– o 20, oraz istniejących już rodzin zastępczych – o 130.  

 Na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego 

prowadzonych było 67 placówek opiekuńczo – wychowawczych, wśród nich 19 placówek typu 

rodzinnego. Placówki te w 47 przypadkach prowadzone były przez samorządy powiatów, 

a w 20 przez podmioty niepubliczne. Dysponowały 1.033 miejscami. Na koniec roku 2016 

w placówkach przebywało 960 dzieci (spadek o 78 dzieci w porównaniu do 2015 r.), w tym 

127 w placówkach typu rodzinnego (spadek o 8 dzieci w porównaniu do 2015 r.). W 2016 r. 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 165 (spadek o 23 dzieci 

w porównaniu do 2015 r.), a opuściło ją 184 wychowanków (wzrost o 27 dzieci w porównaniu 

do 2015 r.), z tego: 71 powróciło do rodzin naturalnych ( wzrost o 8 dzieci w porównaniu do 

2015 r.), 32 zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (spadek o 6 dzieci 

w porównaniu do 2015 r.), a 7 dzieci zostało przysposobionych (wzrost o 2 dzieci 

w porównaniu do 2015 r.). W porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się o 12% liczba dzieci 

umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz zwiększyła o 12% liczba 

wychowanków, którzy powrócili do domów rodzinnych. Dane na temat instytucjonalnej pieczy 

zastępczej przedstawia tabela 2. 

Tab. 2 Instytucjonalna piecza zastępcza –  liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze  Rok 2015 Rok 2016  

socjalizacyjne  41 44 

interwencyjne 18 22 

Specjalistyczno-terapeutyczne  26 27 

rodzinne  11 19 

ogółem 59 67 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego WRiSPZ-P. 

Wzrost liczby poszczególnych typów placówek wynika z konieczności standaryzacji 

tj. przekształcania placówek 30-osobowych w 14-osobowe. Nie jest tożsame ze zwiększaniem 

miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

W 2016 r. na terenie województwa prowadzona była 1 placówka wsparcia dziennego o zasięgu 

ponadgminnym, prowadzona w formie specjalistycznej, która zapewniała 30 miejsc dla dzieci. 
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Realizacja zadań na szczeblu wojewódzkim 

Na terenie województwa prowadzona była Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna 

w Dębnie, która dysponowała 42 miejscami. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 

realizację zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej powierzył powiatowi myśliborskiemu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. 

w placówce przebywało 39 wychowanków.  

Na terenie województwa funkcjonowały również 4 ośrodki adopcyjne: 2 prowadzone przez 

samorząd województwa oraz 2 prowadzone przez podmioty niepubliczne na zlecenie 

samorządu województwa, tj.: 

 Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie, 

 Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, 

 Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – 

Kamieńskiej w Szczecinie, 

 Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” w Szczecinie.  

Efektem działalności ośrodków było m.in. przysposobienie 71 dzieci, co w porównaniu do roku 

2015 stanowi wzrost o 16 dzieci. Ośrodki przeprowadziły 139 szkoleń dla kandydatów na 

rodziny przysposabiające – wzrost o 63 w porównaniu do roku 2015. Ponadto udzieliły 671 

porad dla rodzin i osób przysposabiających oraz rodzin naturalnych.  

6. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 r. 

 Zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane są w oparciu 

o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

                   Przemoc w rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego w statystykach: 

Tab. 3. Realizacja procedur „Niebieskie Karty” w latach 2015-2016  

   Liczba 

 

 

Rok 

    Instytucja wszczynająca procedurę 

ogółem policja pomoc 

społeczna 

GKRPA*   oświata  ochrona 

zdrowia 

2015 3536 2871  483 39 128 15 

2016 4134 3454 488 29 143 20 

*gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Nastąpił wzrost wszczynanych procedur „Niebieskie Karty” w odniesieniu do roku 2015. 

Najwięcej procedur wszczęła policja. Nastąpił nieznaczny wzrost wszczynania procedur przez 

ochronę zdrowia i oświatę.  
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Tab. 4. Dane dotyczące procedury „Niebieskie Karty” w roku 2016 

Wskaźnik Liczba 

wszczęte procedury „Niebieskie Karty” 4 134 

wypełnione formularze „Niebieska Karta – C” 3 444 

wypełnione formularze „Niebieska Karta – D” 2 287 

rodziny objęte procedurą 4 792 

rodziny, w których wszczęto procedurę w 2016 r. 3 707 

procedury zakończone w związku z ustaniem przemocy 1 969 

procedury zakończone  w wyniku stwierdzenia braku 

zasadności podejmowania działań 

1110 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 

Analizując ostatnie lata zauważa się utrzymującą się wysoką liczbę wszczynanych procedur 

„Niebieskie karty”, co nie musi być tożsame z nasileniem zjawiska przemocy, ale może 

świadczyć o wzroście świadomości społecznej i wczesnym reagowaniu przy zauważeniu 

pierwszych symptomów świadczących o istnieniu przemocy.  

We wszystkich gminach na terenie województwa funkcjonują zespoły interdyscyplinarne. 

Nieprawidłowości stwierdzane w zakresie ich działalności to skład niezgodny  

z obowiązującymi przepisami – najczęściej brakowało przedstawicieli ochrony zdrowia, 

organizowanie posiedzeń zespołu rzadziej niż raz na 3 miesiące i realizowanie przez zespoły 

wyłącznie zadań pozostających w kompetencjach grup roboczych. Problemem jest również 

duża rotacja członków zespołów. 

Tab. 5. Działalność zespołów interdyscyplinarnych 

Wskaźnik Liczba 

zespoły interdyscyplinarne 114 

posiedzenia zespołów 940 

rodziny objęte pomocą zespołów interdyscyplinarnych 3 916 

osoby objęte pomocą zespołów interdyscyplinarnych 11 794 

rodziny objęte pomocą grup roboczych 4 526 

osoby objęte pomocą grup roboczych 13 220 

utworzone grupy robocze 3 949 

posiedzenia grup roboczych 10 781 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 

Tabela 6 jednoznacznie wskazuje na większą aktywność  gmin w zakresie wspierania osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, co jest zjawiskiem pozytywnym. Szczególny wzrost 

nastąpił w zakresie świadczenia poradnictwa prawnego, do czego z całą pewnością przyczyniło 

się utworzenie punktów bezpłatnych porad prawnych. 

Dane zawarte w tabeli potwierdzają, że osobami doświadczającymi przemocy są przede 

wszystkich kobiety i to nie zmienia się od wielu lat.  
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Tab. 6. Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

Wskaźnik 
 

 

 

Liczba 

Powiat Gmina 

programy terapeutyczne dla osób 

dotkniętych przemocą 

8 4 

osoby korzystające z tych programów 

ogółem 

33 63 

w tym kobiety 33 55 

mężczyźni 0 8 

dzieci 0 0 

grupy terapeutyczne 2 4 

grupy wsparcia 3 6 

telefony zaufania 

w tym całodobowe 

9 40 

4 9 

rozmowy przeprowadzone przez 

telefony zaufania 

1 425 1 443 

Poradnictwo Liczba osób 

Powiat Gmina 

medyczne 13 109 

psychologiczne 1 305 1 389 

prawne 647 1 209 

socjalne 831 2 527 

zawodowe i rodzinne 529 1 938 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 

Na terenie województwa funkcjonują dwa specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie: w Białogardzie i Świnoujściu. Każdy dysponuje 10 miejscami opieki całodobowej. 

Liczba miejsc zabezpiecza potrzeby województwa.  

Tab. 7. Działalność specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

Wskaźnik Liczba 

specjalistyczne ośrodki wsparcia  2 

miejsca w ośrodkach 20 

osoby korzystające z całodobowej pomocy ośrodków 

ogółem 

29 

w tym kobiety 13 

mężczyźni 0 

dzieci 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 

Dzieci są grupą szczególnie chronioną przed przemocą w rodzinie. Każda sytuacja dotycząca 

odebrania dzieci z rodziny jest dokładnie analizowana i przeprowadzone kontrole nie wykazały 

nieprawidłowości w tym zakresie.  
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Tab. 8. Ochrona dzieci przed przemocą w rodzinie 

Wskaźnik 

  

  

Liczba 

Powiat Gmina 

przyjazne pokoje 11 5 

dzieci odebrane z rodziny – art. 12a 49 52 

dzieci umieszczone u osoby najbliższej 2 11 

dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej  23 26 

dzieci umieszczone w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

23 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 

 

Liczba osób przystępujących do programu i kończących go nie zmienia się na przełomie 

ostatnich kilku lat. Stwierdzenie 32 przypadków powrotu do stosowania przemocy przez osoby, 

które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny (uwzględniane są osoby, które ukończyły 

programy od początku ich realizacji, tj. od 2006 r.)  nie jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. 

Jedną z przyczyn może być słabe wsparcie rodzin po stwierdzeniu ustania przemocy, co 

skutkuje powrotem osób stosujących przemoc do poprzednich schematów postępowania. 

Monitorowanie osób kończących program oraz prowadzenie ewaluacji działań powinny 

zminimalizować ryzyko ponownego stosowania przemocy. 

 
Tab. 9. Działania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

Wskaźnik Liczba 

podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne 18 

osoby, które przystąpiły do programu ogółem 251 

kobiety 46 

mężczyźni 205 

osoby, które ukończyły program ogółem 151 

kobiety 32 

mężczyźni 119 

osoby, które powróciły do stosowania przemocy  32 

kobiety 5 

mężczyźni 27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania resortowego – Przemoc. 
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7. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla 

opiekuna, świadczenie wychowawcze. 

Świadczenia realizowane przez gminy 

  W 2016 r. świadczenia rodzinne pobierało 86.100 rodzin, w tym zasiłki rodzinne – 49.399 

rodzin. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2016 r. uległa zwiększeniu 

w stosunku do roku 2015 o 6,95% (80.498 w 2015 r.), a liczba rodzin pobierających zasiłki 

rodzinne wzrosła o 9,93% (44.935 w 2015 r.). 

  Wydatki ogółem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w 2016 r. wyniosły 415.304 tys. zł i w stosunku do 

roku 2015 (335.543 tys. zł) były wyższe o 23,77%5.  

 

Tab. 10. Zmiany kryterium dochodowego, kwot zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłków 

rodzinnych 

L.p. Wyszczególnienie Od 1 listopada 2014 r. 

do 31 października 

2015 r. 

Od 1 listopada 2015 r. 

do 31 października 

2016 r. 

Od 1 listopada 

2016 r. do 31 

października 

2018 r. 

1. Dochód na osobę w rodzinie lub 

osoby uczącej się 

574 zł 674 zł 674 zł 

2. Dochód na osobę w rodzinie, 
gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym 

albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności  

664 zł 764 zł 764 zł 

  Od 1 listopada 2012 r. 

do 31 października 

2015 r. (kwota 

świadczenia 

miesięcznie) 

Od 1 listopada 2015 r. 

do 31 października 

2016 r. (kwota 

świadczenia 

miesięcznie) 

Od 1 listopada 

2016 r. do 31 

października 

2018 r. (kwota 

świadczenia 

miesięcznie) 

3. Zasiłki rodzinne, z tego na 

dziecko w wieku (suma 3.1-3.3) 

: 

   

3.1 do ukończenia 5 roku życia 77 zł 89 zł 95 zł 

3.2 powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 18 roku życia 

106 zł 118 zł 124 zł 

3.3 powyżej 18 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia 

115 zł 129 zł 135 zł 

4. Dodatki do zasiłków 

rodzinnych, z tego z tytułu 

(suma 4.1-4.6): 

   

4.1 samotnego wychowywania 

dziecka 

170 zł na dziecko, nie 

więcej niż 340 zł na 

wszystkie dzieci 

185 zł na dziecko, nie 

więcej niż 370 zł na 

wszystkie dzieci 

193 zł na dziecko, 

nie więcej niż 386 

zł na wszystkie 

dzieci 

4.2 kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego w 

60 zł 80 zł 90 zł 

                                                           
5 Aneks nr 1. 
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wieku do ukończenia 5. roku 

życia 

4.3 kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego w 

wieku powyżej 5. roku życia do 

ukończenia 24. roku życia 

80 zł 100 zł 110 zł 

4.4 podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania – zamieszkanie w 

miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

90 zł 105 zł 113 zł 

4.5 podjęcia przez dziecko nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania – dojazd do 

miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

50 zł 63 zł 69 zł 

4.6 wychowywania dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

80 zł 90 zł 95 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

 Wyk. 1. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów w województwie zachodniopomorskim 

 
Źródło: sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, z realizacji 

zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów. 
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  Największy wzrost wydatków między 2015 r. a 2016 r. dotyczył: specjalnego zasiłku 

opiekuńczego – o 34,53%, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego – o 26,35% oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego – o 24,59%. Natomiast spadek wydatków nastąpił w zasiłkach 

pielęgnacyjnych – o 2,41%. 

Największą część wydatków na świadczenia rodzinne poniesionych w 2016 r. stanowiły: 

zasiłki rodzinne na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 

19,48%, świadczenia pielęgnacyjne – 18,77% i zasiłki pielęgnacyjne – 18,22%. Najmniejsze 

wydatki stanowiły: dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1,25%, dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1,38% i dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego – 1,50%.  

Z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” gminy wypłaciły 1,43% zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami.  

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. pobierało 12.765 rodzin, mniej 

o 5,17% niż w 2015 r. (13.462 rodziny). Wydatki na wypłaty świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wynosiły 85.892 tys. zł i zmalały w stosunku do roku 2015 (88.453 tys. zł) 

o 2,89%. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa przeciętnej wysokości świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego: 367 zł w 2014 r., 378 zł w 2015 r., 387 zł w 2016 r., co jest 

spowodowane podwyższaniem kwot zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.  

W 2016 r. zasiłek dla opiekuna pobierały 2.064 osoby (średniomiesięcznie), mniej niż w 2015 r. 

o 22,78% (2.673 osoby średniomiesięcznie). Wydatki na zasiłki dla opiekunów zmalały 

w porównaniu do 2015 r. o 22,60% (z 16.588 tys. zł do 12.839 tys. zł). 

Zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów realizowane były w: Szczecińskim Centrum 

Świadczeń, 2 urzędach gmin (Darłowo, Nowogródek Pomorski) i 111 ośrodkach pomocy 

społecznej.  

  Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. w województwie zachodniopomorskim, zgodnie 

z założeniami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wydano średnio 151.297 

decyzji przyznających świadczenie wychowawcze. W ciągu dziewięciu miesięcy trwania 

programu, świadczenie to wypłacono średnio 150.830 rodzinom, w tym 63.061 na pierwsze 

dziecko6. Niewielka liczba rodzin, to jest średnio 73, otrzymała pomoc w formie rzeczowej lub 

jako opłacenie usług z powodu marnotrawienia wypłacanego świadczenia wychowawczego lub 

stwierdzonego wydatkowania niezgodnego z celem7. 

Podczas dziewięciomiesięcznego okresu trwania Programu Rodzina 500 + wydatkowano 

z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (w formie pieniężnej bez kosztów obsługi 

i na wdrożenie) kwotę ogółem 676.467 tys. zł. Średniomiesięczna wysokość poniesionych 

wydatków to 75.163 tys. zł, a średniomiesięczna liczba dzieci otrzymujących świadczenie 

wychowawcze to 150.830.  

                                                           
6 Dane na podstawie sprawozdania dla MRPiPS z realizacji Programu Rodzina 500 + w 2016 r. (stan na koniec 
grudnia) dostępnego w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). 
7 Art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1851).  
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Wyk. 2. Wydatki na świadczenie wychowawcze od IV-XII 2016 r. - województwo zachodniopomorskie, w 

podziale na powiaty 

 

Źródło: sprawozdanie z Realizacji Programu Rodzina 500 + w 2016 r. (stan na koniec grudnia) w Centralnej 

Aplikacji Statystycznej (CAS). 
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Wyk. 3. Średniomiesięczna liczba dzieci otrzymująca świadczenie wychowawcze w okresie od IV-XII 2016 r. 

- województwo zachodniopomorskie, w podziale na powiaty 

 

Źródło: sprawozdanie z Realizacji Programu Rodzina 500 + w 2016 r. (stan na koniec grudnia) w Centralnej Aplikacji 

Statystycznej (CAS).   

 

  Zadania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego realizowane 

były w: Szczecińskim Centrum Świadczeń, 4 urzędach gmin (Darłowo, Nowogródek 

Pomorski, Resko, Stare Czarnowo) i 109 ośrodkach pomocy społecznej. Realizacją zadań 

z zakresu świadczenia wychowawczego zajmowało się łącznie 478 osób. 

W 2016 r. jednostki realizujące powyższe zadania wydatkowały na wdrożenie ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.428 tys. zł, z tego z dotacji z budżetu państwa 

zostało sfinansowane 84,57% kosztów na wdrożenie (2.899 tys. zł), a pozostałe 15,43% 

wydatków (529 tys. zł) gminy pokryły ze środków własnych. 

Natomiast na obsługę wypłat świadczenia wychowawczego gminy wydatkowały 9.931 tys. zł, 

z tego 96,79% kosztów obsługi (9.612 tys. zł) to wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem 

pracowników, a pozostałe 3,21% wydatków (319 tys. zł) to wydatki inwestycyjne.  

Świadczenia realizowane przez powiat 

  Przyznawanie i wypłata dodatku wychowawczego rozpoczęły się od startu programu 

„Rodzina 500 plus”, czyli od kwietnia 2016 r.  

Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinom zastępczym i osobie prowadzącej rodzinny dom 

dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dodatek 

wypłacany jest przez powiat.  

W 2016 r. zadanie z zakresu przyznawania i wypłacania dodatku wychowawczego realizowane 

było w województwie zachodniopomorskim w 18 powiatach oraz 3 miastach na prawie 
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powiatu. Realizacją zadań zajmowało się 18 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 3 

Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (w Koszalinie, Szczecinie i Świnoujściu).  

Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania dodatku wychowawczego kształtowała się 

w poszczególnych miesiącach 2016 roku na zbliżonym poziomie. Średnia liczba uprawnionych 

dzieci w miesiącu wynosiła 3.222. Ogółem wypłacono w województwie zachodniopomorskim 

w 2016 roku 29.258 dodatków wychowawczych. 

Najwyższa liczba dzieci objętych pomocą w postaci dodatku wychowawczego była 

w Szczecinie -  średnio w miesiącu 689. W Szczecinie wypłacono w ciągu roku 6223 dodatków 

wychowawczych. Najmniej dodatków wypłaconych było w powiecie kamieńskim (ogółem 

w ciągu roku 463), gdzie średnia liczba dzieci uprawnionych do otrzymania dodatku wynosiła 

w miesiącu 50.  

Poniesione ogółem wydatki z budżetu państwa na wypłatę dodatków wychowawczych w 2016 

roku (bez kosztów obsługi) wyniosły 14.410.382 zł. 

 Przyznawanie i wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty rozpoczęły się od startu 

programu „Rodzina 500 plus”, czyli od kwietnia 2016 r.  

Dodatek do zryczałtowanej kwoty przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 

18 roku życia umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, 

w wysokości świadczenia wychowawczego. Dodatek wypłacany jest przez powiat. 

W 2016 r. zadanie z zakresu przyznawania i wypłacania dodatku do zryczałtowanej kwoty 

realizowane było w województwie zachodniopomorskim w 3 powiatach oraz 2 miastach na 

prawie powiatu. Realizacją zadań zajmowały się 3 powiatowe centra pomocy rodzinie 

(w Białogardzie, Szczecinku i Wałczu) oraz 2 miejskie ośrodki pomocy rodzinie (w Koszalinie 

i Szczecinie).  

Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania dodatku do zryczałtowanej kwoty kształtowała się 

w poszczególnych miesiącach 2016 roku na zbliżonym poziomie. Średnia liczba uprawnionych 

dzieci w miesiącu wynosiła 113. Ogółem wypłacono w województwie zachodniopomorskimi 

w 2016 roku 1.016 dodatków do zryczałtowanej kwoty. 

Najwięcej dzieci objętych pomocą w postaci dodatku do zryczałtowanej kwoty było w powiecie 

białogardzkim -  średnio w miesiącu 64. W powiecie białogardzkim wypłacono w ciągu roku 

575 dodatków. Najmniej dodatków do zryczałtowanej kwoty wypłaconych było w powiecie 

szczecineckim (ogółem w ciągu roku 31), gdzie średnio w miesiącu uprawnionych do 

otrzymania dodatku było 3 dzieci.  

Poniesione ogółem wydatki z budżetu państwa na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty 

w 2016 roku (bez kosztów obsługi) wyniosły 502.187 zł. 

Świadczenia realizowane przez samorząd województwa 

Do zadań realizowanych przez samorząd województwa należy: 

 pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej 

w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się 

osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
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 wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku 

z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego; 

 wydawanie decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego 

w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – nowe zadanie od 

1 kwietnia 2016 r.8 

W 2014 i 2015 r. zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego realizowane były przez 18 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W 2016 r., 

w związku z nowym zadaniem, zatrudniono 3 dodatkowe osoby.  

Tab. 11. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w latach 2014 – 2016 

L.p. Wyszczególnienie 2014 rok 2015 rok 2016 roku 

1. Liczba osób realizujących zadania z zakresu koordynacji 

świadczeń rodzinnych  

(w przypadku 2016 r. te same osoby realizowały zadania z 

zakresu koordynacji świadczenia wychowawczego) 

18 18 21 

2. Wydatki na obsługę zadania z zakresu koordynacji 

świadczeń rodzinnych 

1 215 726 1 275 235 1 193 371 

3. Liczba rozpatrywanych spraw, które wpłynęły w danym 

roku, w tym: 

7 357  8 333 8 544 

3.1. świadczenia wypłacane w Polsce 1 964 4 014 4 265 

3.2. na potrzeby instytucji zagranicznych 5 393 4 319 4 279 

4. Liczba rozpatrywanych spraw załatwionych w danym 

roku, w tym: 

6 435 7 783 6 080 

4.1. świadczenia wypłacane w Polsce 1 743 3 182 2 707 

4.2. na potrzeby instytucji zagranicznych 4 692 4 601 3 373 

Źródło: kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

dotyczących świadczeń rodzinnych za I, II, III, IV kwartał 2016 r. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Na podstawie Art. 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 
195, z późn. zm.) 



 

 

21 

Tab. 12. Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej od IV do XII 2016 r. 

L.p. Wyszczególnienie IV-XII 2016 roku 

1. Liczba osób realizujących zadania z zakresu koordynacji 

świadczeń rodzinnych (te same osoby realizowały zadania 

z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych) 

21 

2. Wydatki na obsługę zadania z zakresu koordynacji 

świadczeń rodzinnych 

270 320 

3. Liczba rozpatrywanych spraw, które wpłynęły w danym 

roku, w tym: 

8 462 

3.1. świadczenia wypłacane w Polsce 5 027 

3.2. na potrzeby instytucji zagranicznych 3 435 

4. Liczba rozpatrywanych spraw załatwionych w danym 

roku, w tym: 

5 688 

4.1. świadczenia wypłacane w Polsce 3 647 

4.2. na potrzeby instytucji zagranicznych 2 041 

Źródło: roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

dotyczących świadczenia wychowawczego za 2016 r.  

 W 2018 r., Wojewodowie przejmą od Marszałków realizację zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego9. 

 

8. Działalność kontrolna i nadzorcza Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Pomoc społeczna 

  W 2016 r. przeprowadzono ogółem 76 kontroli dotyczących zadań określonych w ustawie 

o pomocy społecznej, w tym: 

 39 kontroli w ośrodkach pomocy społecznej, 

 14 kontroli w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 8 kontroli w domach pomocy społecznej, 

 7 kontroli w placówkach świadczących całodobową opiekę osobom starszym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 

 4 kontrole w powiatowych centrach pomocy rodzinie, 

 4 kontrole w podmiotach niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy 

społecznej zlecone przez wojewodę w drodze otwartego konkursu ofert. 

                                                           
9 Art. 21.1., 22.1. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 

rodzin 
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Analogicznie do lat poprzednich postępowania kontrolne zakończone były wystąpieniem 

pokontrolnym zawierającym ocenę kontrolowanej jednostki, wg skali: pozytywna, pozytywna 

z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości oraz negatywna.  

W odniesieniu do największej liczby przypadków była to ocena pozytywna z uchybieniami.  

  Ogółem wydano zalecenia pokontrolne dla  kontrolowanych podmiotów formułując 

w nich 204 zalecenia i rekomendacje. Należy stwierdzić, że wydane zalecenia odnoszą się 

w zasadzie do uchybień i nieprawidłowości zbieżnych do kwestii stwierdzonych w 2015 r. 

W przypadku kontroli sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez ośrodki 

pomocy społecznej stwierdzone nieprawidłowości lub uchybienia dotyczyły głównie: 

 przyznawania świadczeń niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 221 Rady 

Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, 

 niespełnienia wymogów kwalifikacyjnych przez niektórych pracowników, 

 nieprawidłowego naliczenia odpłatności za usługi świadczone przez ośrodek lub pobyt 

w domu pomocy społecznej, 

Podobnie jak w roku poprzednim część wydanych zaleceń odnosiła się do postępowań 

administracyjnych i sposobu konstruowania decyzji. W dalszym ciągu stwierdzano brak 

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych. 

  W przypadku kontroli domów pomocy społecznej oraz placówek całodobowej opieki 

wydane zalecenia dotyczyły poprawy bazy lokalowej (likwidacji barier architektonicznych, 

prawidłowego rozmieszczenia mieszkańców w pokojach), likwidacji depozytów po zmarłych 

mieszkańcach domów, właściwego postępowania przed przyjęciem mieszkańca do dps lub 

placówki, sposobu prowadzenia dokumentacji, zapewnienia odpowiedniego wskaźnika 

zatrudnienia oraz kwalifikacji osób zatrudnionych. W szczególności uwagę zwrócono na fakt 

przyjmowania do domu pomocy społecznej osób dodatkowych ponad liczbę miejsc, na którą 

dom otrzymał zezwolenie.  

  Nieprawidłowości stwierdzone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi związane były z brakiem zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej, 

niespełnieniem  wskaźnika zatrudnienia, brakiem właściwych kwalifikacji pracowników, 

niewłaściwym prowadzeniem dokumentacji zbiorczej i indywidualnej.  

  W roku 2016 w szczególny sposób wzmożono działania nadzorcze i kontrolne Wojewody 

wobec placówek, co do których zachodziło podejrzenie prowadzenia bez zezwolenia 

działalności w zakresie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle 

chorymi lub osobami w podeszłym wieku. Przeprowadzono 4 kontrole doraźne w związku z 

uzyskanymi informacjami o możliwości prowadzenia takiej placówki. W wyniku 

przeprowadzonego postepowania nałożono w tym zakresie 4 kary pieniężne, zgodnie z art. 130 

ust. 2 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

  Odnosząc się do wniesionych do Wojewody Zachodniopomorskiego 27 skarg na 

działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należy stwierdzić, że ich liczba jest 
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podobna jak w roku poprzednim (24), natomiast wzrosła liczba skarg anonimowych – 10 

(w 2015 r. – 4). Do rozpatrzenia większości skarg upoważniony był inny organ: rada gminy lub 

rada powiatu. natomiast na cztery rozpatrzone przez Wojewodę skargi tylko 1 została uznana 

za zasadną.    

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 W roku 2016 przeprowadzono 47 kontroli realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, 

pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej. 

Tab. 13. Kontrole z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Kontrolowane 

jednostki 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

Liczba 

kontroli 

doraźnych 

Ocena jednostki Liczba 

wydanych 

zaleceń 

Samorząd gminy 15 0 pozytywna z uchybieniami – 7 

pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości - 8 

51 

Samorząd 

powiatowy 

10 0 pozytywna z uchybieniami -5 

pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości - 5 

80 

Placówka 

opiekuńczo-

wychowawcza 

9 1 pozytywna - 4 

pozytywna z uchybieniami - 2 

pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości – 2 

negatywna - 1 

9 

Ośrodek adopcyjny 4 4 pozytywna - 4 0 

Placówka wsparcia 

dziennego 

 

9 0 pozytywna – 4 

pozytywna z uchybieniami - 2 

pozytywna, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości – 3 

12 

Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: 

a) gminy: 

 brak placówek wsparcia dziennego pomimo występujących potrzeb, 

 brak ciągłości pracy asystenta w rodzinach, które wymagają wsparcia, 

 brak kontroli nad podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami 

wsparcia dziennego, 

b) powiat: 

 liczba miejsc w pieczy zastępczej nieadekwatna do potrzeb, 

 umieszczanie w rodzinach zastępczej większej liczby dzieci niż pozwalają 

przepisy, 

 zbyt długie, niezasadne pobyty dzieci w pogotowiach rodzinnych, 

 błędy przy kwalifikowaniu i szkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze, 
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 brak kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi, 

 umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej daleko od rodziców, 

c) placówki wsparcia dziennego: 

 liczba miejsc w placówce niedostosowana do liczby dzieci objętych wsparciem, 

 dokumentacja prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

 nieprzestrzeganie praw dziecka,  

 niewystarczające zapewnienie poradnictwa osobom pracującym z dziećmi  

w zakresie zachowania i wzmocnienia ich kompetencji oraz przeciwdziałania 

wypaleniu zawodowemu. 

Obszary wymagającej dalszej pracy nie zmieniły się od poprzedniego roku i są to: 

a) w gminach: 

 działania profilaktyczne oraz identyfikacja rodzin niewydolnych 

wychowawczo, zagrożonych odebraniem dzieci,  

 zwiększenie liczby i profesjonalizacja działalności placówek wsparcia 

dziennego, 

 zwiększenie liczby zatrudnionych asystentów rodziny i podniesienie 

efektywności ich pracy, 

b) w powiatach: 

 zwiększenie liczby rodzin zastępczych, szczególnie zawodowych i rodzinnych 

domów dziecka – profesjonalizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej, 

 zintensyfikowanie pomocy i wsparcia udzielanego rodzinom zastępczym, 

 standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych pod względem liczby 

miejsc (osiągnięcie do końca 2020 roku w każdej placówce stanu 

wychowanków nie większego niż 14 osób).  

Przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie 

 W roku 2016 przeprowadzono 44 kontrole, w tym: 35 w gminach, 7 w powiatach i 2 

w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najwięcej nieprawidłowości występowało przy 

prowadzeniu procedury „Niebieskie Karty”. Dotyczyły one przede wszystkim braku: 

 sporządzania formularzy „Niebieska Karta –C” i „Niebieska Karta – D” oraz planów 

pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich rodzinom, 

 dokumentowania działań podejmowanych w ramach procedury, 

 działań wobec dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą. 

Obszary wymagające dalszej pracy nie zmieniły się od poprzedniego roku: 

 przepisy prawa – zachodzi konieczność ich zmiany, co pozwoli na zwiększenie 

skuteczności podejmowanych działań w rodzinach doświadczających przemocy,  
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 świadomość społeczna – zasadne jest zwiększenie ilości prowadzonych kampanii 

społecznych,  

 wspieranie rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie - podejmowanie 

różnego rodzaju działań profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych zarówno do 

rodzin biologicznych jak i zastępczych, 

 infrastruktura instytucji działających na rzecz rodzin - zwiększenie liczby punktów 

konsultacyjnych świadczących specjalistyczne poradnictwo, 

 działalność zespołów interdyscyplinarnych - zapewnienie większej liczby 

kompleksowych szkoleń  i superwizji członkom zespołów. 

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 W 2016 r. przeprowadzono 14 kontroli: w tym 1 kontrola pozaplanowa w trybie 

uproszczonym – dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i 13 kontroli 

dotyczących realizacji przez gminy zadań zleconych z zakresu ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. W 3 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne 

dotyczące m.in.: wydawania decyzji w sprawie zwrotu należności bez zbędnej zwłoki, 

konieczności wydawania decyzji w oparciu o pełna dokumentację, niezbędną do ustalenia 

prawa do przyznawanego świadczenia. 

9. Charakterystyka wybranych zasobów instytucjonalnych z obszaru zabezpieczenia 

społecznego. 

Środowiskowe domy samopomocy. 

 Infrastrukturę oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

województwa zachodniopomorskiego tworzą ośrodki wsparcia typu dziennego o zasięgu 

gminnym lub powiatowym. 

Swoim wsparciem obejmują osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo oraz 

wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, zgodne z aktualnym stanem 

wiedzy medycznej.  

W ramach otrzymywanego wsparcia uczestnicy zajęć w ośrodkach poddawani są szeregom 

działań aktywizujących obejmujących obszary codziennego życia w gospodarstwie domowym 

i w społeczności lokalnej. 

Na koniec 2016 r. w województwie funkcjonowały 43 środowiskowe domy 

samopomocy/powiatowe ośrodki wsparcia na ogólną liczbę 1431 miejsc, w których przebywało 

1421 osób. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 30 miejsc: 

 o 5 miejsc w śds w Stargardzie, 

 o 5 miejsc w śds w Drawnie, 

 o 20 miejsc w nowoutworzonej filii pow na terenie powiatu kołobrzeskiego. 
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Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2016 r. wsparcie 

finansowe jednostek samorządu terytorialnego dotyczyło głównie osiągania standardów przez 

istniejące śds/pow, natomiast w mniejszym stopniu – tworzenia nowych ośrodków wsparcia.  

Powiat kamieński wciąż stanowi białą plamę na mapie infrastruktury ośrodków wsparcia, 

natomiast osoby potrzebujące są kierowane na mocy zawartych porozumień do innych gmin.  

W 2016 r. w środowiskowych domach samopomocy umieszczono 205 osób, natomiast na 

umieszczenie oczekiwało 56 osób. Stopień zaspokojenia potrzeb wynosi zatem 78,54%.  

Domy pomocy społecznej 

Podstawowym zadaniem domów pomocy społecznej jest zapewnienie osobom 

wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Domy są przeznaczone dla osób, 

którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w ich miejscu 

zamieszkania. W ramach swojej działalności domy świadczą usługi przede wszystkim bytowe, 

opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres 

świadczonych usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańca.  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 34 domy pomocy społecznej 

przeznaczone dla beneficjentów z różnorakimi potrzebami w zakresie zapewnienia 

całodobowej opieki.  

Jednostki te można scharakteryzować ze względu na podmiot prowadzący. 

Tab. 14. Domy pomocy społecznej podzielone ze względu na organ prowadzący wraz ze wskazaniem 

liczby miejsc 

Podmiot prowadzący Liczba domów Liczba miejsc 

Samorząd 
 

26 3298 

Organizacje pozarządowe 
(prowadzące domy na zlecenie 

jst) 

6 562 

Organizacje pozarządowe 
(prowadzące domy bez 

zlecenia jst) 

1 41 

Inne niepubliczne domy 
pomocy społecznej 

1 100 

Razem 34 4001 
 Źródło: opracowanie własne. 

W stosunku do roku 2015 nie wzrosła liczba miejsc w domach pomocy społecznej 

w województwie. Zmieniła się natomiast struktura w zakresie podmiotów prowadzących domy, 

ponieważ od 2016 r. 2 domy są prowadzone przez samorząd, a nie jak dotychczas przez 

organizacje pozarządowe.  

Należy również wskazać podział domów ze względu na typ. Ustawodawca przewidział typy 

domów dostosowane do powodu, z którego osoba nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie 

i wymaga całodobowej opieki. 
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Poniższa tabela obrazuje podział domów w województwie zachodniopomorskim ze względu 

na typ. 

Tab. 15. Podział domów ze względu na typ oraz liczba miejsc 

Typ domu Liczba domów Liczba miejsc 

dla osób w podeszłym wieku 1 60 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 

12 1084 

dla dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie  

4 348 

dla osób w podeszłym wieku oraz 
osób przewlekle somatycznie 

chorych 

6 959 

dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie 

2 272 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych  

5 491 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych i dorosłych osób 

niepełnosprawnych intelektualnie 

4 787 

Razem 34 4001 

Źródło: opracowanie własne.  

Z powyższego zestawienia wynika, że największą grupą osób korzystających ze wsparcia 

instytucjonalnego jakim są domy pomocy społecznej są osoby przewlekle somatycznie chore 

oraz osoby w podeszłym wieku. Dla tej grupy osób zabezpieczono ponad 50% ogólnej liczby 

miejsc w domach pomocy społecznej. Jest to spowodowane w dużej mierze potrzebami 

społeczeństwa starzejącego się, a także emigracją młodszych pokoleń, które mogłyby zapewnić 

opiekę osobom najbliższym. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego wszystkie domy funkcjonują na podstawie 

zezwolenia wojewody wydanego na czas nieokreślony.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w ciągu roku sprawozdawczego w domach pomocy 

społecznej umieszczono łącznie 566 osób. Na umieszczenie oczekiwały 442 osoby.  

Liczba osób umieszczonych zmniejszyła się o 11 w stosunku do roku 2015 (wówczas 

umieszczono 577 osób), a liczba osób oczekujących na umieszczenie zwiększyła się o 109 (na 

koniec 2015 r. na umieszczenie w dps oczekiwały 333 osoby). Najwięcej osób oczekuje do 

domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – 217 osób, następnie do 

domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 152 osoby. Wynika zatem 

z tego, że potrzeby społeczne w zakresie zabezpieczenia całodobowych usług opiekuńczych na 

terenie województwa zachodniopomorskiego wzrosły i należałoby podjąć działania w kierunku 

uzupełnienia tych braków.  

Ważnym aspektem zapewniania całodobowej opieki osobom tego wymagającym jest 

zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w domach 

pomocy społecznej zatrudnionych było nie mniej niż 2550 osób, z czego 1681 osób 

wykonywało bezpośrednią pracę w formie usług opiekuńczych, edukacyjnych, 
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wspomagających. Zatrudnienie ogółem zostało zwiększone o 14 osób w stosunku do roku 2015, 

kiedy to zatrudnionych było 2 536 osób. 

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

lub osobom w podeszłym wieku 

W 2016 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonowało 18 placówek 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku. Podstawą ich funkcjonowania jest zezwolenie wojewody 

wskazujące m.in. liczbę miejsc dla osób umieszczanych w tego typu placówkach. Wszystkie 

placówki mają wydane zezwolenia na czas nieokreślony.  Zgodnie ze stanem na dzień 

31 grudnia 2016 r. placówki dysponowały 723 miejscami.  

Placówki można podzielić na takie, które są prowadzone w ramach działalności gospodarczej 

oraz te, które są prowadzone w ramach działalności statutowej. 

Placówek prowadzonych w ramach działalności gospodarczej w województwie 

zachodniopomorskim jest 16, na łączną liczbę 647 miejsc. W ramach działalności statutowej 

funkcjonują 2 placówki– dysponują 76 miejscami.   

W 2016 r. 2 placówki wystąpiły z wnioskiem o zwiększenie miejsc dla mieszkańców –  

w wyniku prowadzonych postępowań liczbę miejsc zwiększono o 52. Jedna placówka 

natomiast wystąpiła o zmniejszenie liczby miejsc o 13. Podsumowując: w 2016 r. 

w województwie zachodniopomorskim liczba miejsc w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku w stosunku do 2015 r. zwiększyła się o 39. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonowały w 2016 r. 3 nielegalne 

placówki całodobowej opieki, prowadzone bez wymaganego zezwolenia. Przeprowadzono 

w stosunku do nich niezbędne czynności kontrolne oraz administracyjne służące poniesieniu 

ustawowych konsekwencji za brak zalegalizowania prowadzonej działalności. 

Zabezpieczenie osób bezdomnych. 

 W ramach zabezpieczenia społecznego osób bezdomnych, na okres zimy 2016/2017 na 

terenie województwa przygotowano 1854 miejsc dla osób bezdomnych, z tego:  

 1599 miejsc w 35 schroniskach, 

 124 miejsca w 6 noclegowniach, 

 30 miejsc w 2 Domach dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, 

 27 miejsc interwencyjnych na jedną dobę (w sytuacjach kryzysowych) w 14 domach 

pomocy społecznej, 

 4 miejsca interwencyjne u osoby prywatnej w gminie Barlinek, 

 70 miejsc w 4 ogrzewalniach. 
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Tab. 16. Informacja o miejscach noclegowych dla osób bezdomnych w województwie zachodniopomorskim 

w podziale na powiaty 

Lp. Powiat Liczba miejsc noclegowych 

1. Białogardzki 40 

2. Choszczeński 32 

3. Drawski 30 

4. Goleniowski 20 

5. Gryficki 54 

6. Gryfiński 4 

7. Kamieński 36 

8. Kołobrzeski 50 

9. Koszaliński 11 

10. Łobeski 90 

11. Myśliborski 54 

12. Policki 118 

13. Pyrzycki 2 

14. Sławieński 0 

15. Stargardzki 170 

16. Szczecinecki 180 

17. Świdwiński 13 

18. Wałecki 2 

19. M. Szczecin 525 

20. M. Koszalin 283 

21. M. Świnoujście 140 

Razem   1854 

Źródło: opracowanie własne.  

 Z analizy wynika, że w 15 powiatach województwa funkcjonują placówki udzielające 

schronienia osobom bezdomnym. Na terenie powiatu Sławieńskiego nie ma zabezpieczonych 

miejsc noclegowych dla osób bezdomnych, a w powiatach Gryfińskim, Koszalińskim, 

Pyrzyckim i Wałeckim dla osób bezdomnych zabezpieczone zostały jedynie miejsca 

interwencyjne w Domach Pomocy Społecznej. Najwięcej miejsc noclegowych dla osób 

bezdomnych zabezpieczono w dużych miastach, w których osoby te najczęściej przebywają.  

Reintegracja zawodowa i społeczna 

Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , jako uzupełniające do zadań 

pomocy społecznej prowadzą centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, 

funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym10 

i realizujące zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. 

Na koniec roku 2016 w Rejestrze Centrów Integracji Społecznej Wojewody 

Zachodniopomorskiego wpisanych było 10 Centrów Integracji Społecznej (w tym 

9 działających). Centra realizują założenia zadeklarowane we wnioskach dotyczące  

reintegracji zawodowej i społecznej. Najczęściej pełnią funkcje społeczno –wychowawcze, 

terapeutyczne, socjalne, ekonomiczne. Osiągają założone cele dotyczące m. in. świadczenia 

pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację indywidualnych programów 

integracji społecznej i zawodowej, wdrażania programów społecznych, organizowania działań 

doradczych aktywizujących, wsparcia otoczenia społecznego. Starają się zmniejszyć ryzyko 

wykluczenia społecznego u osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez 

nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększenia ich szans na przyszłe samodzielne 

                                                           
10 Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm. 
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znalezienie zatrudnienia.  Dzięki wsparciu psychologicznemu pomagają osobom i ich rodzinom 

pokonać trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.  

W Klubach Integracji Społecznej prowadzone są działania mające na celu pomoc w znalezieniu 

pracy u pracodawców oraz przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej. Organizowane są także prace społecznie użyteczne, 

roboty publiczne, poradnictwo prawne, staże, działalność samopomocowa w zakresie 

zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.  Na koniec 2016 roku do rejestru 

Województwa Zachodniopomorskiego wpisanych było 17 Klubów Integracji Społecznej.  

Infrastrukturę socjalną tworzą także zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 

działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych11. W grudniu 2016  r. na terenie 

województwa zachodniopomorskiego działały 24 zakłady pracy chronionej i 4 zakłady 

aktywności zawodowej (liczba osób zatrudnionych w zpch stan na 31.12.2016 r. – 2324 osoby, 

w tym niepełnosprawnych – 1747 osób.; liczba osób zatrudnionych w zaz stan na 31.12.2016 r. 

– 400 osób, w tym niepełnosprawnych – 292 osoby. 

10. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

 W jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego w 2016 r. zatrudnionych było 6.542 osób, w tym: 

 w ośrodkach pomocy społecznej – 3.100 osób, 

 w domach pomocy społecznej – 2.667 osób, 

 w ośrodkach wsparcia – 392 osoby, 

 w powiatowych centrach pomocy rodzinie – 300 osób, 

 w ośrodkach interwencji kryzysowej – 21 osób, 

 w regionalnym ośrodku polityki społecznej – 44 osoby, 

 w służbach wojewody realizujących zadania pomocy społecznej – 18 osób12. 

Najliczniejszą grupę pracowników służb społecznych stanowią pracownicy ośrodków pomocy 

społecznej. W 114 ośrodkach pomocy społecznej w 2016 r. zatrudnionych było 3.100 osób, 

w tym 933 pracowników socjalnych, na 927 etatach. 

          Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub 

proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w 

stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej 

niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 

                                                           
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm. 
12 Na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 
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W myśl art. 110 ust. 12 ww. ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia  

w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. 

Brzmienie art. 110 ust. 11  dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych –

w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy lub w odniesieniu do liczby rodzin  

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Niezależnie od przyjętego 

rozwiązania ośrodek musi zatrudniać przynajmniej trzech pracowników socjalnych w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

Podczas kontroli kompleksowych przeprowadzonych w 2016 r. w ośrodkach pomocy 

społecznej stwierdzono, że zdecydowana większość gmin w województwie 

zachodniopomorskim ustala liczbę pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby 

mieszkańców gminy. W związku z powyższym w celu oszacowania wskaźnika zatrudnienia  

w poszczególnych ośrodkach zastosowano w/w przelicznik.  

W 15 gminach województwa zachodniopomorskiego liczba pracowników socjalnych była 

niższa niż określona w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy.  

Liczba gmin, które nie spełniają ww. kryterium ustawowego jest mniejsza niż podana w Ocenie 

zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla województwa zachodniopomorskiego,  

co może wynikać z innej liczby mieszkańców gmin przyjętej do analizy. 

 Na strukturę zatrudnienia w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia wpływ ma 

konieczność spełnienia standardów zatrudnienia określonych w obowiązujących przepisach 

prawa, np. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 

w sprawie środowiskowych domów samopomocy13 i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej14. 

11. Informacja o realizacji wydatków budżetu Wojewody w 2016 r.   

 Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim 

w 2016 roku przeznaczona była kwota  1.559.368.900 zł. Z kwoty tej wykorzystano 

1.536.902.574 zł, co stanowi  98,56 %. Wyższe o  774.111.931 zł wykonanie w stosunku do 

roku poprzedniego wynikało przede wszystkim z wprowadzenia do realizacji od kwietnia 2016 

roku Programu Rodzina 500 plus. Na wdrożenie i wykonanie programu w województwie 

zachodniopomorskim budżet państwa przeznaczył w 2016 roku łącznie kwotę  704.657.810 

zł15. 

Finansowanie domów pomocy społecznej 

  W domach pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego zamieszkiwało 

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 3763 pensjonariuszy. W porównaniu z liczbą miejsc 

wynoszącą 3772 (nieobejmującą Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach, Domu Pomocy 

Społecznej w Szczecinie przy ul. Lubomirskiego prowadzonych nie na zlecenie oraz Domu 

                                                           
13 Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm. 
14 Dz. U. 2012, poz. 964 ze zm.). 
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Pomocy Społecznej w Koszalinie), stan wolnych miejsc wynosił 9. Z uwagi na powyższe 

można stwierdzić, że wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej wynosi 99,8%.  

Mieszkańcy, którzy zostali przyjęci do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r., 

objęci są dotacją celową pokrywaną ze środków budżetu państwa. Wysokość tej dotacji według 

planu budżetowego na 2016 r. wynosiła 37.986.000 zł, przy uwzględnieniu średniej miesięcznej 

wojewódzkiej kwoty dotacji w wysokości 2.131,65 zł i przyjętych do planu 1.485 mieszkańców 

dotowanych. W trakcie roku dotacja została zwiększona z rezerwy celowej o kwotę 1.299,00 zł. 

Łącznie na dofinansowanie domów pomocy społecznej w 2016 r. przeznaczono kwotę 

39.285.000 zł. 

Tab. 17. Analiza wzrostu wartości średniej wojewódzkiej wysokości dotacji w domach pomocy społecznej 

Rok Liczba 

mieszkańców 

dotowanych 

Budżet wg 

ustawy 

budżetowej w 

zł 

Budżet po 

zmianach w 

zł 

Zwiększenie 

budżetu w 

%  

Wysokość 

średniej 

miesięcznej 

wojewódzkiej 

kwoty dotacji 

w zł 

2011 2200 44.700.000 46.922.000 4,97 1.693,18 

2012 2027 44.312.000 45.422.242 2,5 1.821,73 

2013 1894 41.667.000 42.742.906 2,58 1.833,29 

2014 1734 39.489.000 39.836.820 0,88 1.897,78 

2015 1642 37.986.000 38.561.387 1,51 1.927,83 

2016 1485 37.986.000 39.285.000 3,42 2.131,65 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Kwota średniego wojewódzkiego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 

w 2016 r. wynosiła 3.130,65 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem budżetowym kwota ta 

nieznacznie wzrosła. W skali województwa, koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy 

społecznej cechują się dużym zróżnicowaniem. Najwyższy koszt występował w Szczecinie 

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego i wynosił 3.705,07 zł. Najniższy 

natomiast odnotowano w Nowym Czarnowie – 2.802,08 zł. 

Finansowanie ośrodków wsparcia   

  Zarządzeniem  Nr  119/2016 z dnia 14 marca r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił 

średnią miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach 

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie zachodniopomorskim 

na 2016 r., w wysokości 1.268,-zł. 

Na finansowanie funkcjonowania i rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi przeznaczono w 2016 r. z budżetu państwa środki finansowe  

w łącznej wysokości 22.053.755-zł, w tym na wydatki inwestycyjne 307.000,-zł.  

Z powyższej kwoty jednostki samorządu terytorialnego wykorzystały 21.930.999,37 zł, czyli 

99,44%.  

Środki finansowe przekazano do 4 powiatów, 3 miast na prawach powiatu i 30 gmin. Dotacja 

została wykorzystana na pokrycie kosztów działalności 38 środowiskowych domów 

samopomocy o zasięgu gminnym i 5 powiatowych ośrodków wsparcia. W ramach 

wykorzystanej dotacji sfinansowano działalność bieżącą domów tj. wynagrodzenia dla 

pracowników, opłaty stałe, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów do terapii zajęciowej, 
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doposażenie, zakup żywności, koszty transportu i inne wydatki bieżące oraz sfinansowano 

potrzeby związane z uzyskaniem wymaganego standardu: likwidację barier architektonicznych, 

utworzenie dodatkowych pomieszczeń. Sfinansowano ponadto koszty rozwoju sieci ośrodków 

wsparcia, w tym wydatki przeznaczone na standaryzację jednostek oraz na utworzenie 

w Trzyniku filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu na 20 miejsc oraz zwiększenie 

liczby miejsc o 10 w istniejących domach.  

W roku 2015 zmianą ustawy o pomocy społecznej ujednolicono sposób obliczania kwoty 

dotacji na 1 uczestnika dla wszystkich województw. Zgodnie z ww. ustawą docelowo  średnia 

miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi do roku 2019 ma osiągnąć poziom 250% kryterium 

dochodowego. 

12. Programy z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny. 

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Cztery jednostki z terenu województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak w roku 

ubiegłym, otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Trzy z nich to 

stowarzyszenia.  

Kwota dotacji wahała się od 30.000,00 zł do 57.150,00 zł.  

Gmina Świdwin realizowała projekt „Pomóż mi zrobić to samemu”, zakładający cykl działań 

aktywizacyjnych w obszarze społeczno-zawodowym, terapeutyczno-artystycznym 

i relaksacyjno-wypoczynkowym dla osób objętych wsparciem. 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” z Koszalina otrzymało 

dofinansowanie na realizację spotkań terapeutycznych, działań warsztatowych oraz turnusu 

terapeutycznego dla osób wymagających wsparcia oraz ich rodzin – w ramach projektu 

pn. „Pod górkę do zdrowia”. 

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Wałczu przeznaczyło otrzymaną 

kwotę na organizację warsztatów wizażu, fotografii oraz lalkarskich, wpisanych w projekt 

„Taki Mój Świat – Niepełnosprawność i WY”. 

Stowarzyszenie „Droga” z Turowa Pomorskiego, podjęło się natomiast wielotorowych zadań 

przeciwdziałających marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi, skupiających się na 

przeprowadzaniu szkoleń wśród młodzieży szkolnej.  

W stosunku do roku 2015, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – aż 37 ofert wpłynęło 

do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego celem oceny formalnej oraz 

merytorycznej. Mniejsza liczba wniosków niż w roku ubiegłym nie spełniała kryteriów 

formalnych, co wyklucza zakwalifikowanie się do dalszego etapu konkursu. Sześć 

z siedemnastu ofert uzyskało najwyższą liczbę możliwych do uzyskania punktów zostało 

przekazanych do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

 Zainteresowanie konkursem jednoznaczne jest ze znacznymi potrzebami w zakresie 

poszerzania ofert oparcia społecznego, wykraczającego poza półstacjonarną opiekę 

środowiskową gwarantowaną w ramach realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
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zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Natężenie diagnozowanych zaburzeń 

psychicznych pociąga za sobą konieczność ciągłego rozrostu sieci oparcia społecznego, które 

winno wpisywać się w politykę społeczną zarówno w skali województwa, jak i kraju. 

Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności.  

 „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności” realizowany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma za zadanie finansowe wspieranie 

organizacji pozarządowych w podejmowaniu działań pomocowych skierowanych do osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Przyznawane dotacje mają charakter uzupełniający 

wobec środków przekazywanych przez samorządy gmin. Misją Programu jest inspirowanie 

ww. podmiotów do stosowania wszechstronnych metod pomocy i przeciwdziałania 

bezdomności. Głównym celem Programu jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

bezdomnością i osób bezdomnych poprzez wspieranie działań nakierowanych na 

przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. W ramach celu głównego 

wyznaczone są trzy cele szczegółowe: 

 zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji 

społecznej i zawodowej, 

 wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób 

bezdomnych, 

 zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, 

noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych. 

Organizacje pozarządowe z województwa zachodniopomorskiego złożyły w 2016 roku 

24 oferty, dofinansowanie otrzymały 3 oferty na kwotę 210 000 zł, tj.: 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie 110.000 zł, 

w ramach celu nr 3,  

 Stowarzyszenie Solidarni Plus Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny 

w Darżewie 50.000 zł. w ramach celu nr 1,  

 Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 50.000 zł. w ramach 

celu nr 2. 

W skali kraju dofinansowano 55 projektów. 

Wieloletni Program Senior-WIGOR na lata 2015-2020. 

 Wieloletni Program Senior-WIGOR na lata 2015-2020 województwie 

zachodniopomorskim w 2016 roku realizowany był poprzez działalność ośmiu Domów 

Dziennych, której celem było zapewnienie wsparcia seniorom w formie udziału w aktywizacji 

społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz aktywności ruchowej i rekreacyjnej. 

W ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r. wpłynęło 8 ofert z jednostek samorządu 

terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie zgłoszone do 

konkursu oferty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 613.312,00 zł. 

Najwyższa kwota dotacji dla Gminy Sianów wyniosła 250.000,00 zł, natomiast najniższa 

udzielona Gminie Police wyniosła 29.400,00 zł. 
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W ramach I Modułu „Utworzenie i/lub wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania 

Dziennego Domu Senior-WIGOR” złożone zostały 2 wnioski przez Miasto i Gminę Sianów 

oraz Miasto Stargard (oferta złożona w partnerstwie), natomiast w ramach modułu II 

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR” złożono 6 ofert (Gmina 

Darłowo, Gmina Gryfino, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Suchań, Powiat Police, Gmina 

Miasto Szczecin).  

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch". 

  W 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkurs 

„MALUCH – edycja 2016”, którego celem, podobnie jak w latach poprzednich, była realizacja 

polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad 

małymi dziećmi poprzez stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji 

opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3.  

Program MALUCH realizowany był w 2016 r. w ramach trzech modułów.  

Moduł 1 skierowany był wyłącznie do gmin. Dotację uzyskało sześć gmin (Miasto Szczecin, 

Gmina Gryfino, Gmina Karlino, Miasto Sławno, Gmina Będzino, Gmina Tychowo), które 

utworzyły 6 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki). W ramach realizacji 

zadania w module 1 powstało 236 nowych miejsc.  

Łączna kwota przekazanego dofinansowania na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosła 4.657.857,66 zł. 

W roku 2016 odnotowano znaczący wzrost tworzonej przez gminy w ramach Programu 

„Maluch” ilości miejsc. Przyrost w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 195 %  

(2015 r. – 80 nowych miejsc, 2016 – 236 nowych miejsc). 

Moduł 2 obejmował zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 w dwóch zakresach: 

 Moduł 2a - dla gmin – w ramach, którego dotacja przekazana została na bieżące 

utrzymanie 499 miejsc w 16 instytucjach – żłobkach.  

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1.187.899 zł.  

Dofinansowanie zostało udzielone na wszystkie miejsca utworzone w instytucjach 

publicznych w ramach Programu w latach 2011 – 2015. 

 Moduł 2b - dla podmiotów niegminnych – dofinansowanie przyznane było na 891 

miejsc w 34 niepublicznych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W roku 

2015 dofinansowano odpowiednio – 750 miejsc w 30 instytucjach. Stanowi to blisko 

19% wzrost liczby dotowanych miejsc w roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego. 

Powyższe potwierdza stale rosnące zainteresowanie podmiotów niepublicznych 

programem.  

Beneficjenci w ramach Modułu 2b w roku 2016 wykorzystali dotację w łącznej kwocie 

1.772.961 zł. 
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Moduł 3 skierowany był do uczelni wyższych i współpracujących z nimi podmiotów. W ramach 

Modułu 3 powstał jeden żłobek utworzony przez podmiot niepubliczny, we współpracy  

z uczelnią wyższą. W związku z realizacją zadania powstało 30 nowych miejsc.  

Łączna kwota przekazanego dofinansowania na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniosła 182.672,17 zł z tego: 

 na utworzenie nowych miejsc 92.672,17 zł, 

 na utrzymanie stworzonych miejsc 90.000,00 zł. 

Nowoutworzony żłobek zaczął funkcjonować od maja 2016 r.  

Przyznane w Module 3 dofinansowanie na bieżące utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, podobnie jak w Module 2b, przeznaczone było na pomniejszenie  

o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej miesięcznie przez rodziców za 1 dziecko objęte 

opieką.  

W roku 2016 kwota obniżająca miesięczny koszt ponoszony przez rodziców za pobyt dziecka 

w ramach Modułu 3 ustalona została na stałym poziomie i wynosiła 400 zł / miesiąc. Przeciętna 

opłata rodziców za 1 dziecko (miesięcznie), wynosiła 700 zł. po uwzględnieniu dotacji opłata 

rodziców za 1 dziecko uczęszczające do żłobka objętego Programem wyniosła 300 zł 

(miesięcznie). Przekazanie środków z dotacji uprawnionym rodzicom spowodowało obniżenie 

ponoszonych przez nich kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku o ponad 57%. 

Ogółem w 2016 r. w województwie zachodniopomorskim na realizację Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkurs  

„MALUCH – edycja 2016”, wykorzystana została dotacja w wysokości 7.801.390 zł. 

Dofinansowaniem w postaci utworzenia nowych miejsc opieki oraz bieżącego utrzymania 

istniejących miejsc objęto łącznie 1.656 miejsc w 57 instytucjach opieki nad małymi 

dziećmi. 

Wyk. 4. Liczba dotowanych w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016” miejsc w podziale na moduły 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016                                                           

  Minister Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 marca 2016 r. ogłosił  „Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.  

Założeniem Programu było stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne działań, 

które będą służyły: 

 wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu 

zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak 

najszybszy powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, 

poprzez rozwój sieci asystentów rodziny, zatrudnianych w gminach, 

 wspieraniu i podnoszeniu kompetencji rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka, poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

zatrudnianych w powiatach. 

Środki na ten cel przekazane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa w formie dotacji 

celowej, w wysokości : 

 dla gmin 3.403.322 zł, z której wykorzystano kwotę 3.348.916 zł. 

 dla powiatów 926.247 zł, z której wykorzystano kwotę 923.015 zł. 

W 2016 r. w ramach ww. Programu w 111 gminach zatrudnionych było 188 asystentów 

rodziny, którzy pracowali z 2.215 rodzinami, w 21 powiatach zatrudnionych było 

77 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy pracowali z 1.104 rodzinami. 

Karta Dużej Rodziny 

  Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom 

z co najmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko 

uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

- bez ograniczeń wiekowych. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej 

pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka. Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny 

wielodzietnej spełniającej ww. warunki.  

Karta Dużej Rodziny zapewnia m.in. zniżki przy zakupie artykułów żywnościowych, 

kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków 

za usług telekomunikacyjne czy bankowe. 

Przystąpienie do programu podmiotów innych niż instytucje zgłoszone przez właściwych 

ministrów następuje na podstawie umów zawieranych z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego. Minister Pracy i Polityki Społecznej zawarł z wojewodami 

porozumienia w sprawie zawierania umów. W 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski zawarł  

umowy w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z 16 podmiotami 

(Partnerami), których działalność nie ma zasięgu  ogólnopolskiego.   
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W 2016 roku gminy wydały 10.821 kart dla 2.536 rodzin. Z przekazanej z budżetu państwa 

dotacji na koszty realizacji programu w 2016 r. w wys. 40.472 zł gminy wykorzystały kwotę 

27.341 zł. 

Na podstawie art. 27 ust. 1. ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny rada 

gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą uchwalić samorządowy program 

przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, który jest zadaniem własnym 

samorządu terytorialnego. 

W 2016 r. w województwie zachodniopomorskim samorządowe programy dla rodzin 

wielodzietnych funkcjonowały w 16 gminach: (m. Szczecin,  m. Koszalin, m. Stargard,              

m. Darłowo, gm. Bobolice, gm. Darłowo, gm. Dobra, gm. Gościno, gm. Kamień Pomorski,  

gm. Karlino, gm. Kobylanka, gm. Kołbaskowo,  gm. Lipiany, .gm. Police, gm. Połczyn-Zdrój, 

gm. Sławno).  

W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny, 

przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/517/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

w dniu 30 września 2014 r. funkcjonuje Zachodniopomorska Karta Rodziny, której wsparciem 

objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

 Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji 

zadania własnego o charakterze obowiązkowym  określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 

o pomocy społecznej, tj. w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom 

tego pozbawionym.  

Uczestnictwo gmin w Programie jest dobrowolne. W województwie zachodniopomorskim 

w 2016 r. do Programu przystąpiły wszystkie gminy (podpisały umowy o udzielenie dotacji 

celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego). Warunkiem otrzymania przez 

gminę dotacji z budżetu państwa w ramach Programu jest zagwarantowanie udziału środków 

własnych gminy w kwocie nie niższej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

Na uzasadniony pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może 

wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może 

wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2016 r. Wojewoda 

wyraził zgodę na zmniejszenie udziału własnego gminy w kosztach programu 87 gminom. 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy mogą udzielać wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.                

o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, 

o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.  

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:  

 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
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 osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7  ustawy 

o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 

lub niepełnosprawnym,  

 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium 

dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę 

stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust.1, do wysokości 150% 

kryterium, jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust.4, 

podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się  

zwrotu wydatków  za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  

Program przewiduje również wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku,  a odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje  ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może 

przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

Warunkiem przyznania pomocy bez decyzji administracyjnej  przyznającej posiłek oraz bez 

przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest uprzednie przyjęcie przez gminę 

odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa  w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy 

społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy  będzie przewidywał.  

W 2016 roku wydatki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w województwie zachodniopomorskim wynosiły 

łącznie 43.623.653 zł, z czego 30.149.897 zł (69,11%) stanowiły środki z dotacji, a 13.473.756 

zł środki własne gmin (30,89%). [w 2015 r. -  48.318.578 zł, z czego 31.158.236 zł (64,48%) 

stanowiły środki z dotacji, a 13.473.76 zł środki własne gmin (35,52%)]. 

Wydatki poniesiono na: 

 dożywianie w formie posiłku – 21.934.933 zł (50,28% ogółu środków), 

 zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 19.566.448 zł (44,85%), 

 świadczenie rzeczowe,  w postaci produktów żywnościowych – 579.652 zł (1,33%), 

 inne koszty – 663.024 zł (1,52%), 

 pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzania wywiadu środowiskowego 

–  879.596 zł (2,02%).   
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Wyk. 5. Struktura wydatków poniesionych na program w 2016 r. (%) 

 
Źródło: opracowanie własne.  

W 2016 r programem objęto ogółem 78.171 osób (w 2015 r. -  91.655 osoby), z czego 50,05% 

stanowili mieszkańcy z obszarów wiejskich.. Największą grupą osób, tj. 43.792 korzystających 

z pomocy, były osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, co 

stanowi 56,02% ogółu objętych Programem.  

Spadek liczby osób objętych Programem o 13.484 (o 14,71 %)w stosunku do 2015 roku 

spowodowany jest poprawą sytuacji materialnej rodzin, na którą bezpośredni wpływ miało 

wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego oraz spadek bezrobocia.  

Wyk. 6. Liczba osób korzystających z Programu z podziałem na poszczególne grupy adresatów 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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 W 2016 roku z posiłku skorzystało 29.797 osób, co stanowi 38,12% wszystkich objętych 

programem. Udzielona pomoc obejmowała: 

 pełen obiad – 16.116 osób, 

 jedno danie gorące – 14.327  osób, 

 mleko, bułki/kanapki – 374 osób.   

Liczba osób korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego w 2016 r. wynosiła 56.994, 

co stanowi 72,91% wszystkich osób objętych Programem. Ze świadczeń w formie pomocy 

rzeczowej skorzystały 5.187 osób, co stanowi 6,64% wszystkich osób objętych Programem.  

Współpraca Wojewody Zachodniopomorskiego w 2016 r. z podmiotami niepublicznymi 

działającymi w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz bezdomnych 

 Zadania publiczne wpływające na poprawę sytuacji życiowej obywateli mogą być 

wykonywane przez samorządy lokalne gmin i powiatów, ale także przez organizacje 

pozarządowe. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie jest aktem prawnym regulującym współpracę pomiędzy administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym 

udzielanie dotacji może odbywać się w dwóch formach - powierzania organizacjom 

pozarządowym wykonania zadań publicznych bądź wspierania takich zadań. 

 „Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami 

niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.” polega na wspieraniu 

organizacji wyłonionych w otwartym konkursie ofert. Ponadto, Program adresowany jest do 

organizacji, które prowadzą działalność w zakresie pomocy społecznej, podejmują nowe 

inicjatywy w tym zakresie, a także wspierają działalność jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej w zakresie obszarów: 

- działania na rzecz osób bezdomnych, 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  

 Z budżetu Wojewody na realizację powyższego przedsięwzięcia przekazano ogółem 

250.000 zł dla 9 podmiotów niepublicznych. Organizacje pozarządowe otrzymały środki 

finansowe w formie dotacji, po uprzednim podpisaniu umowy. W ramach przekazanych 

środków finansowych podmioty niepubliczne wykorzystały 249.572,61  zł (99,83%). Dotacją 

dofinansowano podmioty niepubliczne, które wniosły wkład własny nie mniej niż 10%. 

Wsparcie finansowe otrzymało 7 stowarzyszeń oraz 2 inne podmioty niepubliczne. 

 W zakresie pomocy osobom bezdomnym środki finansowe w wysokości 203.380 zł 

przekazano 7 podmiotom niepublicznym, na dofinansowanie następujących form pomocy: 

– zapewnienie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, 

– udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, 

– przeprowadzenie niezbędnych remontów i adaptacji pomieszczeń,  

– zakup drobnego sprzętu i doposażenia. 

W ramach Programu ogółem pomocy udzielono 2.200 osobom. 
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 Natomiast w zakresie wspierania działań podejmowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, środki finansowe w wysokości 46.620 zł przekazano 2 organizacjom 

pozarządowym, które wydatkowały je na realizację następujących form pomocy: 

– prowadzenie indywidualnych i grupowych terapii, spotkań z psychologami, 

pedagogami, terapeutami, rehabilitantami, logopedami,  

– prowadzenie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, 

– wsparcie merytoryczne w celu wzmocnienia zdolności radzenia sobie z problemami 

społecznymi oraz problemem społecznego wykluczenia, 

– modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii  

z osobami niepełnosprawnymi. 

W ramach Programu ogółem pomocy udzielono 172 osobom. 

W stosunku do roku ubiegłego, liczba osób objętych pomocą w obszarze na rzecz osób 

bezdomnych zmniejszyła się o 1500 osób, natomiast w obszarze na rzecz osób 

niepełnosprawnych – o 370 osób. Wynika to z mniejszej liczby dotowanych stowarzyszeń.  
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Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 

 Pomoc społeczna przyznawana jest w  województwie zachodniopomorskim głównie 

z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności i choroby.  

 Najistotniejszą zmianą w polityce społecznej zarówno w skali kraju, jak i województwa 

zachodniopomorskiego, jest start programu rządowego Rodzina 500+, w ramach którego 

Polacy otrzymują pomoc w wychowywaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczenia 

wychowawczego osobom kwalifikującym się do tego rodzaju pomocy.   

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło we wszystkich 

województwach naszego kraju analizę mechanizmu „złotówka za złotówkę” zastosowanego 

przy wypłacie świadczeń rodzinnych w 2016 r. Analiza miała wykazać czy wzrosła liczba 

wypłaconych świadczeń dzięki zastosowanemu mechanizmowi. Z danych ze sprawozdań 

wynika, że liczba wypłaconych świadczeń była niska. Zakładano wypłatę 300 tys. świadczeń, 

a wypłacono zaledwie 63 tys. świadczeń w skali kraju16. Uznano również, że mechanizm 

„złotówka za złotówkę” w praktyce jest skomplikowany i czasochłonny dla rodzin (częste 

zmiany decyzji, przy każdej zmianie dochodowej i rodzinnej), a dodatkowo generujący koszty 

administracyjne, niewspółmiernie wysokie w porównaniu z niską wypłatą świadczenia – 

minimalna wysokość zasiłków i dodatków w ramach tego mechanizmu to 20 zł. Oceniono, że 

wypłaty świadczeń na takim poziomie praktycznie nie wpływają na poprawę sytuacji 

materialnej rodziny. Zastosowanie tego mechanizmu przy wypłacie świadczenia 

wychowawczego miało polegać na obniżeniu jego wysokości na pierwsze dziecko w zależności 

od kwoty przekroczenia kryterium dochodowego. Jednakże po uwzględnieniu informacji ze 

sprawozdań i przeprowadzonych analiz, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

zdecydowało o niewprowadzaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” do wypłacanego 

świadczenia wychowawczego. 

  W zakresie świadczeń rodzinnych można zauważyć, że na zwiększenie liczby rodzin 

pobierających świadczenia rodzinne miały wpływ: 

 informowanie rodzin składających wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego  

o warunkach ubiegania się o świadczenia rodzinne, 

 wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń, 

 wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy przekroczeniu kryterium 

dochodowego. 

Spadek liczby osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i liczby rodzin 

pobierających to świadczenie związany jest z niezmiennością kryterium dochodowego od dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów.  

Do zasiłku dla opiekuna uprawnione są osoby, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 28 listopada 

                                                           
16 Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 7 kwietnia 
2017 r. 
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2003 r. o świadczeniach rodzinnych17. Spadek liczby osób uprawnionych do zasiłku dla 

opiekuna związany jest m.in. z: 

 śmiercią osób wymagających opieki,  

 upływem terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,  

 rezygnacją opiekuna z zasiłku lub zaprzestaniem sprawowania opieki.  

  W zakresie realizowania przez gminy zadań z zakresu wspierania rodziny na uwagę 

zasługuje fakt znacznego wzrostu efektywności pracy asystentów rodzin z podopiecznymi. 

Ww. współpraca coraz częściej kończyła się w 2016 r. osiągnięciem założonych celów. Obszar 

pieczy zastępczej również uległ poprawie, bowiem zmniejszyła się liczba dzieci umieszczanych 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej, co świadczyć może o większej wydolności społeczno-

wychowawczej polskich rodzin zagrożonych marginalizacją przy jednoczesnym wzroście 

liczby wychowanków, którzy powrócili do domów rodzinnych.  

  W obszarze zabezpieczenia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy 

stwierdzić, że niezbędne są dalsze nakłady finansowe na rozwój sieci oparcia społecznego dla 

tej grupy potrzebujących. Liczba wniosków o dofinansowanie działań samorządów 

w niniejszym zakresie jest bowiem rokrocznie na tyle duża, że nie każdy z nich rozpatrywany 

jest zgodnie z oczekiwaniem. Zauważalny wzrost osób, u których diagnozowane są zaburzenia 

psychiczne generuje podstawy do rozważań na temat ciągłego poszerzania proponowanych 

ofert wsparcia społecznego oraz do poszukiwania nowych rozwiązań odpowiadających 

potrzebom społeczeństwa.   

  Osoby wymagającego wsparcia w zakresie udzielenia schronienia mogą liczyć na pomoc 

na podstawie nowych uregulowań precyzujących dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. 

Zmiany mają służyć nie tylko standaryzacji jednostek udzielających schronienia lecz również 

prób przezwyciężenia trudności życiowych i osiągnięcia stopnia samodzielności w zakresie 

życia społecznego.  

  Newralgicznym punktem zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych, 

przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, jest wzrost zainteresowania prowadzeniem 

placówek całodobowej opieki. Niesie to za sobą ryzyko powstawania nielegalnych placówek 

lub prowadzenia ich w warunkach niezabezpieczających potrzeb mieszkańców na właściwym 

poziomie.   

 Reasumując, przedstawione w niniejszej analizie informacje mogą stanowić podstawę do 

rozważań na temat systemu zabezpieczenia społecznego w naszym województwie oraz są 

podsumowaniem pracy ludzi i instytucji zajmujących się na co dzień wsparciem osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

 

                                                           
17 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) 
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Aneks 

 

Nr 1. Wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów w województwie 

zachodniopomorskim – na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych: z 

wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, z realizacji zadań przewidzianych 

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z 

realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów – opublikowane w Centralnej Aplikacji 

Statystycznej (CAS). 

 
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok – w pełnej 

wysokości 

2016 rok – złotówka za złotówkę 

Liczba 

świadczeń 

Wydatki Liczba 

świadczeń 

Wydatki Liczba 

świadczeń 

Wydatki 

w tys. w tys. zł w tys. w tys. zł w tys. w tys. zł 

I Świadczenia 

rodzinne (suma 
1+2+3+4+5+6) 

2 087 335 543 2 167 412 837 51 2 467 

1 Zasiłki rodzinne, z 

tego na dziecko w 
wieku (suma 1.1-

1.3) : 

985 99 845 1 015 113 862 25 1 657 

1.1 do ukończenia 5 

roku życia 

252 20 064 264 23 696 6 321 

1.2 powyżej 5 roku 

życia do 

ukończenia 18 
roku życia 

648 69 828 671 79 729 17 1 173 

1.3 powyżej 18 roku 

życia do 

ukończenia 24 
roku życia 

85 9 953 80 10 437 2 163 

2 Dodatki do 

zasiłków 
rodzinnych, z tego 

z tytułu (suma 2.1-

2.7): 

446 50 555 442 55 872 26 810 

2.1 urodzenia dziecka 4 4 895 5 5 138 1 63 

2.2 opieki nad 

dzieckiem w 

okresie korzystania 
z urlopu 

wychowawczego 

16 6 038 19 7 502 1 127 

2.3 samotnego 
wychowywania 

dziecka 

59 10 424 58 11 056 2 215 

2.4 kształcenia i 

rehabilitacji 
dziecka 

niepełnosprawnego 

65 5 172 65 6 360 1 84 

2.5 rozpoczęcia roku 
szkolnego 

61 6 139 62 6 155 16 84 

2.6 podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole poza 
miejscem 

zamieszkania 

82 4 942 79 5 673 2 73 

2.7 wychowywania 
dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

159 12 945 154 13 988 3 164 

3 Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

12 11 835 13 12 674 x x 

4 Świadczenia 
opiekuńcze (suma 

4.1+4.2+4.3+4.4) 

582 155 756 577 164 914 x x 
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4.1 zasiłek 
pielęgnacyjny 

507 77 552 495 75 681 x x 

4.2 świadczenie 

pielęgnacyjne 

59 69 822 60 77 957 x x 

4.3 dodatek do 
świadczenia 

pielęgnacyjnego 

0 0 0 0 x x 

4.4 specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

16 8 382 22 11 276 x x 

5 Świadczenie 

rodzicielskie 

0 0 49 45 406 x x 

6 Składki na 
ubezpieczenia 

emerytalne i 

rentowe, z tego za 
osoby pobierające:  

62 17 552 71 20 109 x x 

6.1 świadczenie 

pielęgnacyjne 

49 15 704 53 17 590 x x 

6.2 specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

13 1 848 18 2 519 x x 

II Świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

234 88 453 222 85 892 x x 

III Zasiłek dla 

opiekuna 

      

1.1 Zasiłek dla 
opiekuna 

32 16 588 25 12 839 x x 

1.2 Składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i 
rentowe za osoby 

pobierające zasiłek 

dla opiekuna 

23 3 235 18 2 598 x x 
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Nr 2. Informacja o realizacji wydatków budżetu Wojewody w 2016 r. 

Przeznaczenie  środków Plan po zmianach  

[zł] 

Wykonanie  

[zł] 

Procent wykonania [%] 

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku; realizuje powiat 

47 827 000 46 654 703 97,55 

Opłacanie i refundacja składek na 

ubezpieczenie zdrowotne za dzieci 

przebywające w placówkach 

pełniących funkcje 

resocjalizacyjne, wychowawcze lub 

opiekuńcze lub w domach pomocy 

społecznej, niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu; 

realizuje powiat 

600 000 513 443 85,57 

Pomoc dla cudzoziemców którzy 

uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą;  realizuje 

powiat 

32 159 32 158 100,00 

Pomoc dla cudzoziemców mająca 

na celu przyznanie i wypłacanie 

zasiłków celowych, a także 

udzielanie schronienia, posiłku  

i niezbędnego ubrania 

cudzoziemcom, którym udzielono 

zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

realizuje gmina  

10 280 10 280 100,00 

Finansowanie pobytu dzieci 

cudzoziemców umieszczonych w 

pieczy zastępczej; realizuje powiat 

43 693 38 167 87,35 

Organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi; 

realizuje gmina 

4 042 773 3 820 249 94,50 

Dofinansowanie bieżącej 

działalności ponadgminnych 

domów pomocy społecznej; 

realizuje powiat 

39 310 950 39 310 886 100,00 

Finansowanie bieżącej działalności 

i rozwoju środowiskowych domów 

samopomocy; realizuje gmina 

18 494 641 18 427 104 99,63 

Finansowanie bieżącej działalności 

i rozwoju powiatowych środków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; realizuje powiat 

3 252 114 3 198 184 98,34 

Finansowanie inwestycji w zakresie 

rozwoju środowiskowych domów 

samopomocy; realizuje gmina 

307 000 305 711 99,58 

Wypłata świadczenia 

wychowawczego, w ramach 

programu Rodzina 500 plus; 

realizuje gmina 

695 027 582 688 828 467 99,11 

Zakupy inwestycyjne w ramach 

kosztów obsługi świadczenia 

wychowawczego, związane z 

programem Rodzina 500+; 

realizuje gmina 

512 792 509 465 99,35 

Koordynacja świadczenia 

wychowawczego, w ramach 

programu Rodzina 500 plus, 

realizuje samorząd województwa 

270 320 264 568 97,87 



 

 

48 

Wypłata dodatku wychowawczego, 

w ramach programu Rodzina 500 

Plus; realizuje powiat 

14 627 738 14 548 049 99,46 

Wypłata dodatku do 

zryczałtowanej kwoty, w ramach 

programu Rodzina 500 Plus; 

realizuje powiat 

535 035 507 261 94,81 

Świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, 

zasiłek dla opiekuna; realizuje 

gmina 

537 437 866 530 899 333 98,78 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

zasiłek dla opiekuna; realizuje 

gmina  

5 883 702 5 245 834 89,16 

Rządowy program wspierania osób 

uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego; realizuje gmina 

21 378 21 378 100,00 

Dofinansowanie zakupów 

inwestycyjnych w ramach kosztów 

obsługi świadczeń rodzinnych; 

realizuje gmina 

10 157 10 157 100,00 

Koordynacja świadczeń 

rodzinnych; realizuje samorząd 

województwa 

1 193 371 1 193 360 100,00 

Zakupy inwestycyjne w ramach 

koordynacji świadczeń 

rodzinnych; realizuje samorząd 

województwa 

6 000 4 693 78,21 

Działania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie; realizuje powiat 

907 000 900 182 99,25 

Szkolenia dla pracowników 

zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie; realizuje 

samorząd województwa 

15 000 15 000 100,00 

Organizowanie i prowadzenie 

ośrodków adopcyjnych; realizuje 

samorząd województwa 

2 408 676 2 408 059 99,97 

Dofinansowanie wypłat zasiłków 

stałych; realizuje gmina  

57 970 874 56 900 436 98,15 

Dofinansowanie wypłat zasiłków 

okresowych; realizuje gmina  

50 587 800 45 404 255 89,75 

Dofinansowanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki nad osobami 

całkowicie ubezwłasnowolnionymi; 

realizuje gmina  

863 711 854 698 98,96 

Opłacanie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby  pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej; 

realizuje gmina 

4 983 064 4 872 238 97,78 

Koszty realizacji zadań związanych 

z przyznawaniem przez gminy 

Kart Dużej Rodziny  

40 472 27 341 67,56 

Wydatki na realizację 

wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”  

30 869 357 30 143 559 97,65 

Dofinansowanie kosztów 

utrzymania ośrodków pomocy 

społecznej; realizuje gmina 

28 696 539 28 647 145 99,83 

Dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej; 

realizuje powiat 

926 247 923 015 99,65 

Dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia asystentów 

rodziny; realizuje gmina 

3 403 322 3 348 916 98,40 
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Wypłata dodatków w wysokości 

250 zł miesięcznie dla 

pracowników socjalnych 

zatrudnionych w powiatowych 

centrach pomocy rodzinie,  

realizujących pracę socjalną w 

środowisku; realizuje powiat 

68 865 63 317 91,94 

Budowa publicznych (gminnych) 

instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (żłobków), w 

ramach programu "Maluch" 

edycja 2016 

4 661 365 4 639 888 99,54 

Budowa niepublicznych instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 (żłobków), w ramach programu 

"Maluch" edycja 2016 

80 000 80 000 100,00 

Funkcjonowanie publicznych 

(gminnych) instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

(żłobków), w ramach programu 

"Maluch" edycja 2016  

1 209 832 1 205 869 99,67 

Funkcjonowanie niepublicznych 

instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (żłobków), w 

ramach programu "Maluch" 2016 

1 790 574 1 690 941 94,44 

Funkcjonowanie niepublicznych 

instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (klubów 

dziecięcych), w ramach programu 

"Maluch" edycja 2016 

177 748 172 789 97,21 

Funkcjonowanie niepublicznych 

instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (dzienni 

opiekunowie), w ramach programu 

"Maluch" edycja 2016 

11 903 11 903 100,00 

Dofinansowanie podmiotów 

niepublicznych w ramach 

współpracy Wojewody 

Zachodniopomorskiego w 2016 r. z 

podmiotami niepublicznymi 

działającymi w zakresie realizacji 

zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz 

bezdomnych 

250 000 249 573 98,56 

RAZEM 1 559 368 900 1 536 902 574 98,56 

Źródło: opracowanie własne. 
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