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Stanowisko Nr 6 Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia ……………………… 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w ocenie zasobów pomocy społecznej 

 

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jednostka 

samorządu terytorialnego zobligowana jest do opracowania oceny zasobów pomocy 

społecznej. Ocena powinna być przedstawiona przez organ wykonawczy JST do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa. Ocena wraz z rekomendacjami ma być podstawą do planowania budżetu w 

obszarze polityki społecznej na rok kolejny, zarówno w odniesieniu do gminy jak i powiatu. 

Ponadto dokonana analiza służyć ma ocenie efektywności systemu pomocy społecznej na tle 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, co ma niewątpliwie wpłynąć na kreowanie 

nowych kierunków zmian w polityce społecznej.  

Konwent Marszałków Województw RP proponuje wprowadzenie zmiany w formularzu 

oceny zasobów pomocy społecznej poprzez dodanie pytań: 

− czy na terenie działania JST istnieją spółdzielnie socjalne, których jest ona założycielem 

lub członkiem, 

− jaka jest liczba członków i pracowników tych spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

− jaka jest liczba aktywnych organizacji pozarządowych działających na terenie danej 

jednostki samorządu terytorialnego w obszarze włączenia społecznego,  

− z iloma podmiotami ekonomii społecznej, w tym: spółdzielniami socjalnymi, zakładami 

aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, centrami integracji społecznej, 

klubami integracji społecznej współpracuje jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

(należy wziąć pod uwagę wszystkie formy współpracy, w tym nieformalne). 

Obecny formularz nie zawiera takich danych. Wprowadzenie rekomendowanych zmian 

jest konieczne z uwagi na trudności w pozyskiwaniu danych z tego obszaru przez jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej w regionach. Dane te są niezbędne do bieżącego 



 

 

monitorowania stanu ekonomii społecznej w gminach i powiatach, a w skutek tego w całych 

regionach. Wpłynie to m.in. na dokładniejszą diagnozę stanu ekonomii społecznej. Obecnie 

dane dotyczące obszaru ekonomii społecznej, zawarte w formularzu oceny, są niewystarczające 

– ograniczają się jedynie do analizy ilościowej uczestników centrów integracji społecznej, 

klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. 

Dodatkowo ujęta jest również jedynie współpraca jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z trzecim sektorem w sytuacji zlecenia podmiotom realizacji zadania publicznego. 

Zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ocena zasobów powinna obejmować 

m.in. organizacje pozarządowe. W naszej ocenie powinny to być nie tylko NGO wykonujące 

zadania publiczne na zlecenie JOPS, ale również pozostałe organizacje działające na rzecz 

reintegracji i włączenia społecznego. 

Pomimo wprowadzenia nowego formularza oceny zasobów pomocy społecznej, który 

został opracowany w ramach PO WER, konieczna jest jego kolejna aktualizacja. Rozszerzenie 

formularza o aspekty związane z ekonomią społeczną pozwoli usprawnić kreowanie skutecznej 

polityki społecznej. W związku z powyższym postuluje się o rozszerzenie formularza 

o wskazane punkty w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do:  

Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 


