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I. Wstęp. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, jest zadaniem państwa  

i samorządu terytorialnego. Obowiązek wykonywania konstytucyjnych zadań gwarantujących 

ochronę jednostki w trudnych sytuacjach życiowych poprzez udzielanie jej różnych form wsparcia 

ciąży na organach administracji. Pomoc społeczna jest udzielana w przypadku, gdy jednostka 

(rodzina) nie wykorzystuje własnych uprawnień, zasobów, możliwości, bo albo ich nie ma, albo nie 

potrafi zrobić z nich użytku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu jest jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej działającą na terenie gminy Biały Dunajec. Realizuje zadania 

własne i zlecone, które wynikają w szczególności z: 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), 

kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.),  

ustawy Rady Ministrów z dna 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowieniu wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014-2020,
 
(M.P. z 2013r., Nr 221). 

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 
(Dz. U. z 2015r., poz. 114, z późń. 

zm.), 

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. z 2012r. 

poz. 1228 z późn. zm.). 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (Dz. U. z  2005r.  

Nr 180, poz. 1493z późń. zm ),  

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  (Dz. U.  

z 2013r, poz. 135 z późń. zm) 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 

137 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm). 

Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm). 

poz. 567 z późn. zm.) 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu jest jednostką organizacyjną Gminy, 

działającą na podstawie: 
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- Uchwały Nr 14/III/90 Rady Gminy w Białym Dunajcu z dnia 14 lipca 1990r.  

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

- Uchwały nr XVII/96/2012 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 19 stycznia 2012r.  

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu. 

 W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania  

o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub innych 

ustaw.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu zatrudnia 4 pracowników 

socjalnych dzięki temu GOPS w Białym Dunajcu spełnia wymogi zapisane w art. 110 ust. 11 ustawy 

o pomocy społecznej który mówi, iż „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”. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu liczy: 1 

starszy specjalista pracy socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych i jeden pracownik socjalny. 

Na czele Ośrodka stoi Kierownik, a także główna księgowa GOPS. Natomiast pion Działu 

Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych liczy 2 osoby, są to inspektor oraz referent ds. świadczeń.  

 

II. WYKAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ  
 

Rysunek 1. Wykaz realizowanych zadań 
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ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 
 
III. POMOC SPOŁECZNA  

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby  

i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązującą od 12 marca 2004r., Ośrodek udziela  

i świadczy pomoc osobom i rodzinom zgodnie z Art. 7, w szczególności z powodu: 

1. ubóstwa,  

2. sieroctwa,  

3. bezdomności,  

4. bezrobocia,  

5. niepełnosprawności,  

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,  

7. przemocy w rodzinie 

      7a  potrzeby  ochrony ofiar handlu ludźmi 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

10. uchylony 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

Pomoc materialna uczniom 

 o charakterze socjalnym 
Projekt socjalny  

„AKTYWNY SENIOR” 

Realizacja projektów   

zewnętrznych 

Gminny Program  

Wspierania Rodziny 
Współpraca z innymi  

instytucjami  

i organizacjami 

pozarządowymi 

Projekt  

„Pierwszy Dzwonek” 
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13. alkoholizmu i narkomanii,  

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,  

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej,  

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które spełniają   

kryteria dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej”, od dnia 1 października 2012r. kryteria dochodowe wynoszą: 

1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł 

2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł 

 

Gminę Biały Dunajec zamieszkiwało wg stanu na dzień 31.12.2014, 7 119 osób, tj. 3662 kobiet i 

3457 mężczyzn (Źródło: Gmina Biały Dunajec, dział Ewidencja Ludności). Liczba osób 

bezrobotnych z terenu gminy Biały Dunajec w roku 2014 wynosiła 362 osoby, długotrwale 

bezrobotnych było 231, w tym bezrobotnych z prawem do zasiłku – 25 osób (źródło: Powiatowy 

Urząd Pracy w Zakopanem) 

 

III.1 Liczba osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej  

w 2014r. 

W 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu udzielił wsparcia łącznie, 588 

osobom ze 172 rodzin, co stanowi 8, 25 % w stosunku do ogółu społeczeństwa zamieszkującego 

gminę. 

Wykres 1. Liczba osób w rodzinach, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w 2014r. 

 

     ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 
 

III.2 Liczba osób objętych w latach 2010-2014 pomocą w formie pracy socjalnej. 

 
Liczba osób objętych w latach 2010-2014 pomocą socjalną kształtowała się następująco: 
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Tabela 1. Zestawienie w latach 2010-2014 liczby osób objętych pomocą w formie pracy socjalnej. 

ROK LICZBA RODZIN 

OBJĘTA POMOCĄ 

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

2010 178 684 

2011 181 813 

2012 184 671 

2013 156 536 

2014 172 588 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 

 

III.3 Powód trudnej sytuacji życiowej 2014r. 

 

Wszystkie środki finansowe, usługi i dobra rzeczowe, które służą zaspokojeniu potrzeb ludzkich, 

a nie są bezpośrednim wynagrodzeniem za pracę, nazywamy świadczeniami społecznymi. 

Świadczenia społeczne są adresowane do pojedynczych osób lub gospodarstw domowych, a ich 

finansowanie odbywa się ze środków publicznych, z udziałem i pod nadzorem instytucji 

państwowych lub samorządowych. Źródłem finansowania świadczeń społecznych są wpływy  

z podatków, składek ubezpieczeniowych i celowe wpłaty ludności. Świadczenia społeczne 

zaspokajają wiele istotnych potrzeb społecznych, dlatego prawo do korzystania z nich uznaje się dziś 

za część praw człowieka. 

 

Tabela 2. Powód trudnej sytuacji życiowej w 2014r. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB  

W RODZINACH 

Ubóstwo 128 456 

Bezrobocie 68 258 

Niepełnosprawność 75 218 

Bezradność w sprawach opiek. – wych., w tym 
- rodzinie niepełne 

- rodziny wielodzietne 

26 
17 

6 

100 
60 

34 

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym 

- wielodzietność 

49 

45 

283 

258 

Długotrwała lub ciężka choroba 32 93 

Sieroctwo 13 42 
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Alkoholizm 5 14 

Przemoc w rodzinie 2 9 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

1 1 

Zdarzenia losowe 0 0 

Źródło: opracowanie własne GOPS 

Wykres 2. Powód trudnej sytuacji życiowej 2014r.  

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 

III.4 Struktura wydatków na pomoc społeczną w 2014 roku 

W 2014r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń: 

1. Zasiłek stały – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20) 

Zasiłek stały przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę  

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 

529 zł miesięcznie; 
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2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,  

a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

 W 2014 roku pomocą w tej formie zostały objęte 31 osoby na kwotę 160 365, - zł, z tego ze 

środków własnych 317, 00 zł oraz 160 048, - zł w tym: 

- osoby samotnie gospodarujące – 26 osób (287 świadczeń) na kwotę 142 783,- zł 

- osoby pozostające w rodzinie – 5 osób (52 świadczeń) na kwotę 17 582,- zł 

2. Zasiłek okresowy -  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 4) 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń  

z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

2. Zasiłek okresowy ustala się: 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie 

może być wyższa niż 542 zł miesięcznie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł 

miesięcznie. 

W 2014 r. pomocą w tej formie zostały objęte 34 osoby na kwotę 43 206,- zł, 

 z tego ze środków własnych - 1 258,- zł, 

- z dotacji 41 948,- zł. 

Zasiłki okresowe zostały przyznane z powodu: 

* bezrobocia – 27 747,- zł (23 osoby) 

* długotrwałej choroby – 7 669,- zł (5 osób) 

* niepełnosprawności – 7 790,- zł (7 osób) 

3. Zasiłek celowy – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 5, 

pkt 6, pkt 15) 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek 

celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, lekówi leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 

remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany 
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także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej 

lub ekologicznej. 

 Pomocą w formie zasiłku celowego w 2014 r. zostało objętych 81 osób, na kwotę 35 440, - 

zł, w tym w formie zasiłków celowych specjalnych 31 osób na kwotę 13 060,- zł.  

W 2014 roku nie udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu, ani 

zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 

III.5 Dożywianie (posiłek) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu realizuje wieloletni program 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na 

lata 2014 - 2020. Świadczeniem tym w 2014 roku objętych zostało  183 uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 85 rodzin.  

W tym okresie wydano uczniom 25 969 posiłków na łączną kwotę 129 725 zł, środki własne 

stanowiła kwota 27 256,- zł, natomiast dotacja wyniosła 102 469,- zł. W szkołach na terenie gminy 

dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. Posiłki w szkołach na terenie 

gminy są  przygotowywane i wydawane  przez podmioty prywatne w formie cateringu. Na terenie 

gminy dla potrzeb dożywiania wyłonionych zostało 3 ajentów w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 

usługi gastronomiczne na podst. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Godziny dostaw, 

wydawania i ilości posiłków wydawanych w ciągu dnia określa dyrektor szkoły w porozumieniu  

z Wykonawcą. Ośrodek ponosi opłaty tylko za posiłki wydane dziecku, w dniu jego obecności  

w szkole. Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymały 

dożywianie w formie przyjętej w danej szkole, w większości był to pełen obiad lub całodzienne 

wyżywienie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma zawarte porozumienia z poniższymi 

placówkami, do których treści nie zgłoszono uwag podczas kontroli przez Małopolski Urząd 

Wojewódzki. Porozumienie zawiera zapisy dotyczące konieczności urozmaicenia posiłku, 

przygotowania zgodnie z zasadami zbiorowego żywienia oraz zapewnienia odpowiedniej wartości 

kalorycznej posiłku. Zawarto w nim również zapis o możliwości przeprowadzenia kontroli. Ośrodek 

monitoruje sposób realizacji zawieranych porozumień, poprzez kontrolę przeprowadzaną co najmniej 

raz w roku, przez Kierownika i uprawnionych pracowników.  

Tabela 3.  Podmioty realizujące dożywianie dla uczniów z terenu gminy Biały Dunajec. 

Lp  Nazwa placówki Koszt  

posiłku 

Rodzaj posiłku Liczb
a    
osób 

Art. 
V.2 

1 I-VI. 2014 Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu 

4,00 Jedno danie gorące 40  
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IX-XII.14 (I-VI.2014) 5,00 Jedno danie gorące 32 3 os 

2 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu 

(I-VI.2014) 

5,00 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

22 

27 

4 os 

3 I-VI. 14 

IX-XII.14 

Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Gliczarowie Górnym 

5,00 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

28 

25 

 

4 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Zespół Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Sierockiem 

4,50 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

31 

34 

 

5 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Szkoła Podstawowa w Gliczarowie 

Dolnym 

6,00 

6,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

3 

2 

 

6 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Przedszkole w Gliczarowie Dolny 6,00 

6,00 

Gorący posiłek 

dwudaniowy                    

7 

6 

 

  Podmioty realizujące dożywianie z poza terenu gminy  

1 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Zespół Szkół w Poroninie 6,50 

6,50 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

6 

5 

 

2 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Katolickie Gimnazjum Integracyjne w 

Czerwiennem 

 

5,00 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

9 

8 

 

3 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Katolicka Szkoła Podstawowa w 

Czerwiennem 

5,00 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

4 

4 

 

4 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

SOSW dla Dzieci Niewidomych i 

Słabowidzących w Krakowie 

10,00 

10,00 

Gorący posiłek 

dwudaniowy    

1 

1 

 

5 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

SOSW NR 6 w Krakowie 9,80 Gorący posiłek 

dwudaniowy   

1 

1 

 

6 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośl. Umyslowym, Koło w 

Zakopanem 

6,50 

6,50 

Gorący posiłek 

dwudaniowy  

1 

1 

 

7 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Zespół Szkół Hotelarsko-

Turystycznych w Zakopanem 

5,50 

5,50 

Gorący posiłek 

dwudaniowy   

2 

4 

 

8 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Gminne Przedszkole Publiczne w 

Poroninie 

3,50 

5,00 

Jedno danie gorące 

Jedno danie gorące 

1 

1 

 

9 I-VI. 2014 SOSW nr 1 w Nowym Targu 4,50 Jedno danie gorące 1  



Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu za rok 2014 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w BIAŁYM DUNAJCU                       12 

 

IX-XII.14 4,50 Jedno danie gorące 1 

10 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

SOSW nr 1 w Nowym Targu 8,50 Gorący posiłek 

dwudaniowy 

1  

11 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

Katolicka Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 

 

5,00 

 

Jedno danie gorące 

 

1 

 

12 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

 

Przedszkole SPSK w Czerwiennem 

 

5,00 

 

Jedno danie gorące 

 

1 

 

13 I-VI. 2014 

IX-XII.14 

 

Niepubliczne Przedszkole „Bambi”  

w Białym Dunajcu 

 

6 

 

Gorący posiłek 

dwudaniowy 

 

1 

 

  Źródło: Opracowania własne GOPS 

Tabela 4. Struktura wydatków na pomoc społeczną. 

Lp. ŚWIADCZENIE Liczba 

osób 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w zł 

1 ZASIŁEK STAŁY 

- dotacja 

- śr. własne 

31 160 365 zł 

160 048 zł 

317 zł 

2 ZASIŁEK OKRESOWY 

- dotacja  

- środki własne 

34 43 206 zł 

41 948 zł 

1 258 zł 

3 DOŻYWIANIE (posiłek) 

- dotacja  

- środki własne 

183 129 725 zł 

102 469 zł 

27 256 zł 

4 ZASIŁEK CELOWY 

w tym:  

- zasiłki specjalne celowe 

81 

 

31 

35 440 zł 

 

13 060 zł 

5 SKŁADKI NA UBEZP. ZDR. Osób 

pobierających zasiłek stały 

- dotacja  

- środki własne 

 

26 

12 384 zł 

 

12 375, 00 zł 

9, 00 zł 

6 ZAS. CEL. NA ZDARZENIA LOSOWE 0 00, 00 zł 

7 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

4 116 312 zł 

8 PIECZA ZASTĘPCZA 

- koszt pobytu dzieci w placówce op-wych. 

- koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej 

6 

2 

4 

21 038 zł 

11 279 zł 

9 759 zł 
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9 PRACA SOCJALNA Liczba 

rodzin 

187 

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 

 Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna 

świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

 W pracy socjalnej kierowano się ideą, iż w każdym człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, 

którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, energia, adaptacja do zmian. Toteż praca ta polega 

na udzieleniu wsparcia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przekonania, że posiadają 

wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić niekorzystne warunki. 

W 2014r. pracownicy socjalni prowadzili interwencje w środowisku. Dotyczyły problemów rodzin 

związanych z komunikacją interpersonalną w rodzinie, nieradzenie sobie z negatywnymi emocjami, 

sprawy przemocy domowej oraz sytuacji kryzysowych. Celem interwencji było zdiagnozowanie 

problemu i podjęcie stosowanych działań zmierzających do rozwiązania konfliktów. 

Praca socjalna prowadzona jest: 

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej, 

- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji 

i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 

W 2014 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała w szczególności 

na: 

* pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno-bytowej) 

* praca socjalna na rzecz zapewnienia opieki i pomocy osobom starszym (działania interwencyjne  

w odniesieniu do poprawności sprawowania opieki nad osobami starszymi, kontakt i wspólne 

interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzenie sytuacji w miejscu zamieszania osób starszych, 

rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki nad osobami starszymi), 

* pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnienie stosownych wniosków, pomoc  

w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych załączników, kontakt z instytucjami), 

* pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodzin, kontakty z policją, 

wspólne interwencje), 

* pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wypełnianiu różnych druków ZUS, KRUS, 

pomoc w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami  

w celu pomocy załatwienia spraw klienta), 

* pomoc w uzyskaniu stypendiów szkolnych, 

* wsparcie w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny, 
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* prowadzenie poradnictwa i edukacja w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, 

* edukacja w zakresie higieny i porządku, 

*edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem  

i monitorowaniem wydatków, oszczędnym gospodarowaniem mediami, 

* pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 

* współpraca ze szkołami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

* praca nad zmianą postaw klientów, ich podejścia do otaczającej rzeczywistości, 

 Pomoc społeczna świadczona może być w formie pieniężnej i niepieniężnej.  

W 2014 roku liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła ogółem 301 w tym 

świadczenia pieniężne 118 osób, świadczenia niepieniężne 183 osoby. Udzielono pomocy w postaci 

pracy socjalnej 187 rodzinom w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej - 59 rodzin. 

 

Wykres 4. Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia pieniężne w Gminie Biały Dunajec.   

 

ŹRÓDŁO: opracowania własne  GOPS 

Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział stanowią wydatki poniesione na 

zasiłki stałe, następnie środki finansowe na posiłki dla dzieci oraz odpłatność gminy za pobyt 

klientów w domu pomocy społecznej. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, którym ww. 

świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby objęte pomocą w formie posiłków 

oraz zasiłków celowych.  

W skład świadczeń pieniężnych wchodzą: zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe.  
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Do świadczeń niepieniężnych należą m.in. usługi opiekuńcze, dożywianie  

i sprawienie pogrzebu. Poza pomocą finansową, osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano 

także szeroko rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.  

 

III.6 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Tabela 5. Liczba osób w DPS w latach 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

LICZBA 

OSÓB w DPS 
4 4 4 4 4 

WYDATKI 97 217 zł 102 508 zł 109 236 zł 111 696 zł 116 312 zł 
ŹRÓDŁO: opracowania własne GOPS 

 Osoby zostały umieszczone w Domach Pomocy Społecznej w latach 2005 – 2009.  

IV. PIECZA ZASTĘPCZA.  

 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, w którym może odbywać się 

naturalny proces kształtowania osobowości jej członków, szczególności dzieci. Ważną rolę  

w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na 

miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie zrealizować 

podstawowych zadań, relacje rodzinne ulegają zaburzeniami, łamane są reguły, a zachowania 

poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz 

oczekiwaniami społecznymi. Dezorganizacja rodziny przyczynia się do niedostosowania społecznego 

dziecka. Rodzina powinna przede wszystkim w swoim środowisku lokalnym otrzymać daleko idącą 

pomoc w formie wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy socjalnej. Ta 

pomoc powinna być silnie skorelowana z pomocą materialną adresowaną do rodzin o najniższych 

dochodach tak, aby zahamować proces umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki  

z powodów ekonomicznych. Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym 

sieci placówek publicznych i niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie  

w systemie dziennym bez konieczności opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice 

środowiskowe, przedszkole i żłobki. 

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:  

1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki  

i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;  

2) powrotu do rodziny;  

3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał 

takich kontaktów;  

4) stabilnego środowiska wychowawczego; 
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5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;  

6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;  

7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;  

8) informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia 

dojrzałości;  

9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;  

10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;  

11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.  

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt 

zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:  

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;  

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;  

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;  

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;  

5) pomocy w integracji rodziny;  

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;  

7) dążeniu do reintegracji rodziny.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:  

1) pracy z rodziną;  

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.  

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,  

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:  

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;  

2) placówek wsparcia dziennego;  

3) rodzin wspierających. 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:  

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;  

2) terapii i mediacji;  

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;  

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 

izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.  

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.  

 W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza  
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w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji 

rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik 

socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.  

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:  

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o pieczy 

zastępczej;  

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu  

w pieczy zastępczej;  

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;  

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;  

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;  

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;  

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin;  

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej 

oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o pieczy zastępczej;  

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, lub innymi podmiotami, których 

pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. 
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 Od 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje zatrudnić Asystenta Rodziny. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest 

uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 (pełny etat 

asystenta). 

 W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

z dnia 9 czerwca 2011r., Art. 191 ustawy nakłada na gminy obowiązek partycypowania  

w kosztach utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, w rodzinnym domu dziecka, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W myśl obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. przepisów, 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej; 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku  

i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Od 22.06.2012r do czerwca 2014 roku w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka 

w Zakopanem przebywało 2 dzieci z terenu gminy Biały Dunajec, na wniosek tutejszego GOPS oraz 

Policji zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 22.06.2012 r. po wcześniejszej interwencji w terenie. 

Odpłatność gminy wyniosła 11 279 zł. Ponadto od grudnia 2012 gmina pokrywa pobyt 4 dzieci  

z terenu gminy Biały Dunajec w rodzinie zastępczej. Wysokość poniesionych kosztów przez gminę 

wyniosła 9 759 zł. 

 

V. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.  

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. 

z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Wójt Gminy Biały Dunajec, Zarządzeniem Nr 86/2010  

z dnia 31 grudnia 2010r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, którego obsługą zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Białym Dunajcu. Zespół Interdyscyplinarny liczy 8 osób w skład, którego wchodzą: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pracownicy Socjalni – 3 osoby, Pielęgniarka 

Środowiskowa, Pedagog Szkolny, Specjalista ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii 

Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, osoba z ramienia Organizacji Pozarządowej oraz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Zespół Interdyscyplinarny: 
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 a) opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Biały 

Dunajec na lata 2011 – 2015, który został przyjęty Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Gminy Biały 

Dunajec z dnia 14 lutego 2011r.  

b) opracował regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi edukację w środowisku lokalnym poprzez 

warsztaty skierowane do uczniów czterech szkół gimnazjalnych na terenie Gminy Biały Dunajec, 

kampania dotyczy tematyki: Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym, 

d) ulotki i broszury zostały wydrukowane i przekazane do społeczności lokalnej w tym do Szkół na 

terenie Gmin, a także zamieszczono artykuł dot. w/w tematyki w lokalnej prasie. 

W 2014r. odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołano 18 

nowych posiedzeń grup roboczych. Liczba wszystkich posiedzeń grup roboczych w 2014 roku 

wyniosła 27. W roku 2014 kontynuowano 4 Niebieskie Karty rozpoczęte w roku poprzednim. 

Ponadto założono kolejnych 14 Niebieskich Kart, w tym 2 przez pracowników tutejszego 

ośrodka. W roku 2014 udało się zakończyć 6 procedur Niebieskiej Karty w związku z ustaniem 

przemocy w rodzinie oraz braku zasadności podejmowania działań. 18 rodzin objętych było 

działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych. W trakcie posiedzeń grup 

roboczych sporządzono 18 formularzy „Niebieskich Kart – część C” przez członków grup 

roboczych oraz 14 formularzy „Niebieskich Kart – część D” sporządzonych przez członków 

grup roboczych. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą  

w posiedzeniach w ramach oddelegowania na podstawie zawartych porozumień.  

 

 

VI. PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY.  

Od 2012 roku przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu działa Punkt 

Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą. Urząd Gminy wyraził zgodę na 

uruchomienie na parterze budynku Urzędu Gminy, czynny  

w poniedziałek godz. 13:00 – 15:00 oraz piątek godz. 8:00 – 10.00. Dyżury pełnią pracownicy 

socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu,  

a także psycholog i prawnik . 

W 2014 roku z działalności punktu skorzystało 9 osób, udzielono 24 porad. 

Koszty związane z realizacją zadań w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

w 2014 roku wyniosły 6 220,00 zł w tym: 

- wynagrodzenie dla psychologa, 

- wynagrodzenia prawnika, 

- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 
VII. POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GOPS  
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- Ośrodek pomagał przy organizowaniu wypoczynku wakacyjnego w formie kolonii dla 9 dzieci z 

rodzin najuboższych z terenu Gminy Biały Dunajec w okresie od 04.08.2014. - 17.08.2014r. Dzieci 

wyjechały do miejscowości Jodłówka Tuchowska (woj. małopolskie). Koszt uczestnictwa pokryło 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. Ośrodek zapewnił dzieciom niezbędne rzeczy osobiste.  

GOPS  umożliwił korzystanie podopiecznym z punktu konsultacyjnego (porad prawnika i 

psychologa),  

- GOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy 

społecznej.  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu w ramach pracy socjalnej 

dotyczącej rodziny korzystającej z pomocy działa w zakresie:  

1) Kontakt z instytucjami:  

* pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości,  

* pomoc w załatwieniu spraw w biurze ewidencji ludności,  

* współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi,  

* współpraca z policją,  

* współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

* współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholową: 

- GOPS skierował na leczenie osoby nadużywające alkohol z terenu gminy 

- GOPS pomagał w organizacji wyjazdu na obóz profilaktyczno-wypoczynkowy dla dzieci z terenu 

gminy w dniach 06.08.2014 - 15.08.2014 do miejscowości Mrzeżyno. Z wypoczynku skorzystało 45 

dzieci. 

 

2) Funkcjonowania rodziny:  

* współpraca z Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem 

* rozładowanie konfliktów rodzinnych,  

* współpraca z Tatrzańskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w 

Rodzinie,  

* współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

3) Praca:  

* rozpropagowanie informacji o kursach bezpłatnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

* mobilizacja podopiecznych do poszukiwania pracy,  

* przekazywanie ofert pracy dla podopiecznych GOPS  

* udział w organizacji Powiatowego Dnia Seniora 

 

4) Oświata i opieka medyczna:  

* współpraca ze szkołami,  
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* współpraca z pedagogami szkolnymi,  

* współpraca ze służbami medycznymi, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową  

 

5 )Szkolenia 

* udział pracowników GOPS w szkoleniach, konferencjach, sympozjach celem aktualizacji wiedzy 

oraz podnoszenie swoich umiejętności w pracy z klientem 

 

6 ) Projekt socjalny Aktywny Senior” 

W 2014 roku pracownik socjalny w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowej we współpracy  

z innymi pracownikami socjalnymi oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Białym Dunajcu realizował 

projekt  socjalny o nazwie: „Aktywny (nie) pełnosprawny Senior”. Były to działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych seniorów, zamieszkujących teren Gminy Biały Dunajec. Cykl spotkań, 

dedykowanych niepełnosprawnym osobom starszym miał na celu ich aktywizację i integrację. Na 

terenie tej gminy występuje silne zagrożenie wykluczenia zwłaszcza tej grupy społecznej. Brak 

działań środowiskowych na ich rzecz, prowadzi do izolacji od społeczeństwa, a w konsekwencji do 

wzrostu poczucia osamotnienia i pogorszenia stanu zdrowia. Poprzez aktywne uczestnictwo  

w projekcie seniorzy mieli szansę, aby wprowadzić pozytywną zmianę do swojego życia, polegającą 

na włączeniu się do życia społeczności lokalnej. Do projektu została wyłoniona grupa 22 osób; 19 

kobiet i 3 mężczyzn. Uczestnikami projektu były osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

w przedziale wiekowym od 62 do 84 lat. Największą grupę – 12 osób, stanowią wdowy i wdowcy, 

10 osób to osoby pozostające w związkach małżeńskich. W ramach projektu „Aktywny (nie) 

pełnosprawny Senior” odbyły się następujące działania: 

1) Spotkanie integracyjne „prucie pierza”, połączone z występem kapeli 

góralskiej i poczęstunkiem - 04.03.2014r., (22 osoby), 5,5h. 

2) Kurs komputerowy – 10, 17, 18, 24.03.2014r., i 08.04.2014r., (6 osób), 10 h. 

3) Malarstwo na szkle – 12.03.2014r., (8 osób), 2 h. 

4) Ceramika – 20, 31.03.2014r., (8 osób), 4 h. 

5) Obsługa telefonu komórkowego – 28.03.2014r., 23.04.2014., (2 osoby), 2 h. 

6) Wykonywanie ozdób świątecznych – 07.04.2014r., (11 osób), 2 h. 

7) Zajęcia sportowe – 10.04.2014r., (8 osób), 2 h. 

Łączna ilość godzin działań projektowych wyniosła 27,5. 

 

7) Stypendium szkolne 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 31 stycznia 2014 roku Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie 

oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Zgodnie z regulaminem udzielania 
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pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biały 

Dunajec, dochód rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia nie może przekraczać 456 zł na 

osobę w rodzinie, a także rodzina musi spełniać przesłanki zgodne z art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej (tj. rodzaj dysfunkcji). Nieprzekraczalny termin składania wniosków to 15 września roku 

szkolnego oraz 15 października roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów.  

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku stypendiami szkolnymi objęto 257 dzieci na 

łączną kwotę 58 133, 14 (w tym 20% wkład Urzędu Gminy). Natomiast w okresie od września 

do grudnia 2014 roku liczba dzieci, które skorzystały ze stypendium wyniosła 262 dzieci na 

łączną kwotę 49 862,40 (w tym 20% wkład własny). W roku 2014 roku nie przyznano zasiłku 

szkolnego. 

 

8) „Pierwszy Dzwonek”  

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu realizował projekt „Pierwszy 

Dzwonek”. Celem projektu było wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ poprzez 

sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, w szczególności podręczników szkolnych. 

„Pierwszy dzwonek” to pierwsza taka inicjatywa w województwie małopolskim. Pomoc w ramach 

projektu została udzielona poprzez przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego dla 

gmin na podstawie uchwały Sejmiku WM. Następnie gmina za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Białym Dunajcu przekazała te środki bezpośrednio rodzinom wielodzietnym. 

Ze wsparcia skorzystały rodziny wielodzietne 4+ zamieszkujące województwo małopolskie, w 

których co najmniej jedno dziecko uczy się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole 

ponadgimnazjalnej.  

W 2014 roku z udziału w projekcie skorzystały 31 rodziny w tym 109 dzieci. Łączna kwota,  

z której skorzystały rodziny w ramach projektu „Pierwszy dzwonek wyniosła 16 350 zł” 

 

VIII. ŚWIADCZENIA RODZINNE  

Świadczeniami rodzinnymi są:  

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna 

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.  

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku 

przysługuje: 

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,  
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- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie uczącej się. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 

18 roku  życia lub: 

21 lat jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy studiów) 

24 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności jeżeli dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty 664,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Białym 

Dunajcu w roku 2014 przyjął łącznie 550 wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków 

do zasiłku rodzinnego.  

W 2014 roku zasiłek rodzinny wynosił miesięcznie: 

- na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 77 zł, 

- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 106 zł 

- na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 115 zł  

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  

c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

 upływu ustawowego okresu jego pobierania (do 31.08.2006), 

d) samotnego wychowywania dziecka, 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

f) rozpoczęcia roku szkolnego, 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

h) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,  

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka 

oraz opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem  

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną 

opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 

- 24 miesięcy kalendarzowych, 

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem, urodzonym 

podczas jednego porodu, 
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- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatek z tytułu 

samotnego wychowania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie 

alimentacyjne na rzecz drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub 

ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice nie 

żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie 

dzieci, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek 

zwiększa się o 80 zł na dziecko nie więcej jednak niż  160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie 

zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: 

- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek 

ten przysługuje miesięcznie w wysokości: 

- 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 

- 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia. 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie kosztów 

związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Dodatek przysługuje w wysokości 100 zł na dziecko 

jeden raz w roku. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi 

prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych  

z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub kosztami dojazdu. Dodatek ten 

wynosi odpowiednio 90 zł lub 50 zł miesięcznie  przez okres 10 miesięcy w roku  

w okresie pobierania nauki. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  

w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od 01 stycznia 2013 r. przysługuje matce lub 

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922, 00 zł netto w wysokości 1. 000 zł.  

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających  

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje: 
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 niepełnosprawnemu dziecku, 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 osobie, która ukończyła 75 lat, 

 zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-tego 

roku i legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne  

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: 

- matce, albo ojcu,  

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom innym niż spokrewnione w 

pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku 

gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność  osoby 

wymagającej opieki powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia, 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25-tego roku 

życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

1) osoba sprawująca opiekę: 
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a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-

rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

2) osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, 

rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – 

wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej  

z całodobowej opieki przez więcej niż 5dni w tygodniu, 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku rodzinnego, o którym 

mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla 

opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia  2014r. o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie 

wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.   

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się  

w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia 

zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się 

rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio: 

- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, 

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich 

gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy  

w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 
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do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Od stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. świadczenie 

pielęgnacyjne wynosi 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016r. świadczenie 

pielęgnacyjne wynosić będzie 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia 

netto). Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia o procentowy 

wskaźnik o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Dla osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne opłacono świadczenia z tytułu składki na ubezpieczenie emerytalno – 

rentowe oraz świadczenia z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy
 

ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują lub nie podejmują 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności  stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenie przysługuje  

w wysokości 520 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełne miesiące 

kalendarzowe i wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł netto.   

Tabela 6. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku  rodzinnego

       Świadczenie Liczba 

świadczeń 

Kwota wypłaconych 

świadczeń w złotych 

1  Zasiłek rodzinny  12 019 1 183 039, 00 zł. 

2  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  53 53 000 zł. 

3  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego  

381  144  414, 60 zł. 

4  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i 

utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania  

-  -  

5 Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  404 68 680, 00 zł.  
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6  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

344     26 400, 00 zł. 

7  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  711     71 100, 00 zł. 

8 Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

1 850 148 000, 00 zł. 

Źródło: Opracowania własne GOPS 

Tabela 7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

1  na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem 

w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  

28            2 520, 00 zł.  

2 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  

1 465         73 250, 00 zł.  

Źródło: Opracowania własne GOPS 

Tabela 8. Świadczenia opiekuńcze 

1  Zasiłek pielęgnacyjny  1 493  228 429, 00 zł. 

2  Świadczenie pielęgnacyjne  233   173 260, 00 zł. 

3 Specjalny zasiłek opiekuńczy 75     38  532, 00 zł. 

4 Zasiłek dla opiekuna 262   135 616, 00 zł 

5 Odsetki od zasiłku dla opiekuna ----------       4 288, 93 zł 

Źródło: Opracowania własne GOPS 

Tabela 9. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

1 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka (przyznawane nie zależnie od dochodu)  

71           71 000 zł. 

2 Składki na ubezp. emerytalno – rentowe opłacane 

za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne  

199       40 739, 00 zł 

3 Składki na ubezp. emerytalno - rentowe opłacane za 

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

74     10 604, 00 zł 

4 składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 

opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

245    34 745, 00 zł 

Źródło: Opracowania własne GOPS 
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 

196     13 172,00 zł 

2  składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

74        3 468,00 zł 

3 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

94         4 123,00 zł 

 

Źródło: Opracowania własne GOPS 

 

IX.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.  

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia 

kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie to zastąpiło zaliczkę alimentacyjną. 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 

wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu 

w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 

roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  

25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  - 

bezterminowo. 

 

Tabela 10. Fundusz alimentacyjny 

  Świadczenie  Liczba świadczeń  Kwota wypłaconych świadczeń  

 Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

497 184 960 zł. 

Źródło: Opracowania własne GOPS 

X. DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI   

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 
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łącznie z ustawowymi odsetkami. W czasie przeprowadzonych czynności alimentacyjnych 

przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych przewidzianych oraz 

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 r.
 
ustalono, że  

w wielu przypadkach przyczyną niewywiązywania się dłużników alimentacyjnych z obowiązku 

alimentacyjnego jest brak stałego zatrudnienia. Przyczyną małej skuteczności egzekucji jest przede 

wszystkim bezrobocie dłużników, brak kwalifikacji do podejmowania pracy i czasem występuje 

alkoholizm oraz nie posiadają majątku. Niejednokrotnie mają nowe rodziny, które muszą utrzymać  

i dlatego wobec niskich zarobków wpłaty zaległych alimentów są niskie. Część z nich nie zgłasza się 

na wezwania, ponieważ dłużnicy zmieniają miejsce zamieszkania, wyjeżdżają za granicę  

i nie posiadają aktualnego adresu. Ośrodek występuje do Powiatowego Urzędu Pracy  

w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Zatrudnienie tych osób jest znikome z uwagi na brak ofert 

pracy i niskie kwalifikacje zawodowe. Dłużnicy czasem podejmują prace dorywcze i wpłacają małe 

kwoty do komornika. Jeżeli chodzi o dłużników przebywających za granicą postępowanie 

prowadzone jest przez Sąd Okręgowy i w tym zakresie jest na razie bezskuteczne. W przypadku 

braku współpracy dłużnika z Ośrodkiem i całkowitego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego 

występujemy do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o ściganie za przestępstwo. Prokuratura często 

umarza postępowanie z powodu braku znamion złośliwego uchylania się od obowiązku 

alimentacyjnego. Tutejszy GOPS występował do Starostwa Powiatowego – Wydziału Komunikacji z 

zapytaniem czy dłużnicy alimentacyjni posiadają prawo jazdy, w celu ewentualnego dalszego 

postępowania w zakresie odebrania prawa jazdy. Skuteczność ściągalności alimentów zależna jest 

przede wszystkim od komorników sądowych. Nadmienia się, że dłużnicy alimentacyjni mają jeszcze 

zaległe zobowiązania alimentacyjne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których działał 

Fundusz Alimentacyjny i dlatego przy wpłacie bieżących alimentów występuje mała skuteczność 

ściągalności zaległości. Współpraca Ośrodka z Komornikami Sądowymi przebiega prawidłowo. Nie 

było sytuacji wymagającej poinformowanie sądu o opieszałości lub bezczynności komornika. 

 Nadmienia się, że tutejszy Ośrodek podejmuje wszystkie działania wobec dłużników 

alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  z dnia 07 

września 2007r. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.)   

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły za 2014r:  

1. Fundusz alimentacyjny, kwoty zwrócone przez dłużników- 25 046, 15 zł 

2. Z tego przekazane na dochody budżetu państwa - 17 538, 49 zł 

3. Ogólna kwota zaległości wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego      - 989 825,00 zł 

 

 


