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Określenie kategorii kosztów wdrożenia i realizowania usługi Organizowania 

Społeczności Lokalnej w odniesieniu do ośrodków pomocy społecznej. 

Ekspertyza dla Stowarzyszenia CAL 

 

 

Niniejsza ekspertyza analizuje działania Ośrodka Pomocy Społecznej w ujęciu różnych aktów 

prawnych określających zadania i finansowanie działań pomocy społecznej w tym pracy 

socjalnej, z uwzględnieniem możliwości kategoryzowania wydatków organizowania 

społeczności lokalnej, jako nowego typu usługi realizowanej w pomocy społecznej. 

 

I. Zadania Ośrodka pomocy społecznej według przepisów prawnych  

 

Zgodnie z art. 166 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zadania publiczne służące 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu 

terytorialnego jako zadania własne. 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym1 do zakresu 

działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone 

ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawa ta określa katalog zadań własnych gminy, 

których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  W katalogu tym wskazano 

szereg działań, wśród których można wyróżnić istotne dla OSL zadania: 

                                                           
1
 tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 
poz. 567.  
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 pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym (…) wdrażania programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej 

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Art. 6 ust. 2 ustawy określa, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 

 

O ile w przypadku pomocy społecznej, oraz działalności pożytku publicznego, zadania zostały 

zdefiniowane, o tyle wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej ma 

charakter działania fakultatywnego gminy bez żadnych szczegółowych przepisów. 

W przypadku pomocy społecznej kwestie te reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej2.  

Określa ona zadania pomocy na kilka sposobów. Po pierwsze, określa najważniejsze zadania 

pomocy społecznej (najważniejsze - ponieważ używa się pojęcia „w szczególności”), 

określając, iż pomoc społeczna (art. 15) polega w szczególności na: 

 przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;  

 pracy socjalnej;  

 prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

 analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej;  

 realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

                                                           
2
 tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, 
poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579. 
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 rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

Warto zwrócić uwagę na wskazanie roli pracy socjalnej, jako zadania odrębnego, co zarazem 

jest pewnym paradoksem, z uwagi, iż w innych systematykach ustawy praca socjalna jest 

jednym ze świadczeń. Pojawiają się tu ważne uwagi na OSL: analiza potrzeb, rozwijanie 

nowych form pomocy społecznej i praca socjalna.  

Po drugie, ustawa definiuje zakres działań gminy według zadań. Pierwsza grupa obejmuje 

zadania o charakterze obowiązkowym (art. 17) obejmując: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grup szczególnego ryzyka;  

 sporządzanie, oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

 udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania oso-bom tego 

pozbawionym;  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w 

Narodowym Funduszu Zdrowia;  
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 przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem lub rodzeństwem;  

 praca socjalna;  

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi;  

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

 dożywianie dzieci;  

 sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu;  

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego;  

 sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu woje-wodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;  

 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników;  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 
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świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Ponadto ustawa określa zadania gminy, które nie mają charakteru obowiązkowego: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze;  

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach3. 

 

Według tej klasyfikacji praca socjalna znajduje się wśród zadań obowiązkowych, obok 

utworzenia i prowadzenia ośrodka pomocy społecznej. Zadaniem fakultatywnym jest 

natomiast podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów o charakterze 

osłonowym. 

Warto zwrócić uwagę, że jednocześnie w art. 110 ust. 10 ustawy wskazano, iż Rada gminy, 

biorąc pod uwagę potrzeby pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne 

programy pomocy społecznej. W tym przepisie brak jest już ograniczenia, iż mają być to 

programy osłonowe. 

                                                           
3
 W ramach ekspertyzy pominięto kwestię zadań zleconych. 
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Trzecia klasyfikacja, ujęta jest według kategorii świadczeń. Katalog świadczeń (art. 36) dzieli 

się na pieniężne i niepieniężne powtarzając ponownie w większości zadania już wcześniej 

omówione. Praca socjalna jest ujęta, jako odrębne świadczenie o charakterze niepieniężnym.   

W kontekście zadaniowo-budżetowym warto również wskazać problem możliwości 

wyodrębnienia w ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej zespołu 

realizującego zadania tego ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej4 (art. 

110a). 

Tym samym w układzie przepisów prawnych praca socjalna została wyraźnie wyodrębniona 

w każdej klasyfikacji. Wyodrębnia się również działania analityczne, oraz programy 

realizujące zestawy działań. Należy, zatem przyjrzeć się kategoriom budżetowym, w jaki 

sposób przetwarzają zapisy prawa na klasyfikacje budżetowe, co ma znaczenie nie tylko o 

charakterze księgowo-finansowym, lecz również merytorycznym.  

 

II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej według układu rozdziałów 

budżetowych 

 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5 wydatki 

publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych m.in. w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego lub planie finansowym jednostki sektora 

finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem, jednostki sektora finansów publicznych 

dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

Podkreśla to kwestię legalności omówioną w poprzedniej części. 

                                                           
4
 W ustawie brak jest definicji integracji społecznej, choć pojawia się incydentalnie w kilku miejscach np. w 

zakresie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 51a). Częściej spotyka się zapis o 
integracji ze środowiskiem. 
5
 Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 

poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 
1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 
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Ponadto art. 216 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że wydatki budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w 

szczególności na: 

 zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 

 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom 

samorządu terytorialnego; 

 zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy 

lub porozumienia; 

 zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 

 pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, 

określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; 

 programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jak również innych środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 

Zgodnie z art. art. 39 ustawy o finansach publicznych całość dochodów publicznych, 

wydatków publicznych i przychodów ze źródeł zagranicznych klasyfikuje się generalnie 

według: 

 działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności; 

 paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków 

europejskich i innych zagranicznych; 

Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody 

wydatków strukturalnych. 

 

Przepis ten w ust. 4 w tym artykule, upoważnia Ministra Finansów do określenia, w drodze 

rozporządzenia szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
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Wolnym Handlu (EFTA) jak również innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności; 

Polska Klasyfikacja Działalności 20076 dość skromnie zajmuje się kwestią pomocy społecznej. 

Zawiera ona Sekcję Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, która dzieli się m.in. na Dział 87 

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem, oraz Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania. 

Interesujący nas dział 88 dzieli się na trzy podklasy: 

 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych 

 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

Mamy tym samym podział działań na trzy obszary działalności z uwagi na klienta. W istocie 

zasadnicza część działań sklasyfikowana jest w tej ostatniej obejmującą zgodnie z PKD:  

 działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez 

zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, 

realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom 

katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów 

udzielających porad, m.in. poprzez: 

 pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, 

 działalność związaną z adopcją, 

 działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego 

rodzaju, 

 konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność 

poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i 

spłacania długów, 

 działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 

                                                           
6
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

(Dz. U. 2007 r. Nr 251 poz. 1885, z 2009 r. Nr 59 poz. 489). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072511885
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090590489


  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, 

uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych 

schronisk dla tych osób, 

 działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności 

tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,  

 działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki 

potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej, placówki dzienne dla osób 

bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy, 

 działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania 

finansowego w ramach pomocy społecznej. 

Mamy zatem dość chaotyczny spis obejmujący różne rodzaje działalności, co nie daje 

jednoznacznej wskazówki, co do ułożenia klasyfikacji budżetowej.  

 

Dlatego dokumentem, na którym należy się skupić jest rozporządzenie Ministra Finansów z 2 

marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i 

rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych7. 

Kwestie dotyczące pomocy społecznej ujęte są w Dziale 852 Pomoc społeczna, oraz 

niektórych elementach innych działów np.: Dział 851 Ochrona zdrowia, czy Dział 853 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Należy pamiętać, że pomimo zmian 

ustawowych w 1990 roku, aż do kwietnia 2003 roku w klasyfikacji budżetowej obowiązywał 

dział 853 pod nazwą „opieka społeczna”8, co miało również swoje przełożenie w myśleniu 

budżetowym. 

 

Podstawowy Dział 852 Pomoc społeczna składa się z następujących rozdziałów: 

 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze. W rozdziale tym poza wydatkami związanymi 

z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na 

                                                           
7
 Dz. U. 2010 r. nr 38 poz. 207, nr 235 poz. 1546, z 2011 r. Dz. U. 2011 r. Nr 185 poz. 1098, i 2012 Nr 0 poz. 421 

8
 Nowa klasyfikacja została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w 

sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 nr 68 poz. 
634). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100380207
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102351546
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111851098
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usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska 

dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na 

kontynuowanie nauki przez te osoby (zadanie powiatu) 

 85202 Domy pomocy społecznej 

 85203 Ośrodki wsparcia 

 85204 Rodziny zastępcze. W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy 

dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 

i Nr 288, poz. 1690). 

 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale tym ujmuje 

się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). 

 85206 Wspieranie rodziny. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. 

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale tym 

ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów 

oświadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na 

podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się 

również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie 

przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje 

również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 

2008 r. 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
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 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 

rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz 

wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością 

sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 

członkiem rodziny. 

 85215 Dodatki mieszkaniowe. 

 85216 Zasiłki stałe. 

 85219 Ośrodki pomocy społecznej. W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej. 

 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z 

prowadzeniem ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 85231 Pomoc dla cudzoziemców. W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla 

cudzoziemców, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. b i art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej, oraz dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 pkt 2 lit. a tej ustawy, a także wydatki na 

pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 85293 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, 

które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych 

 85294 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, 

które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze 
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 85295 Pozostała działalność 

W Dziale 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, ważne są rozdziały: 

 85334 Pomoc dla repatriantów; 

 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych; 

 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza istotny jest rozdział 85418 Przeciwdziałanie 

i ograniczanie skutków patologii społecznej, zaś w Dziale 851 – Ochrona zdrowia należy 

wskazać rozdziały 

 85153 Zwalczanie narkomanii; 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi; 

 85195 Pozostała działalność. 

 

Przykład 1: 

Plan Budżetu MOPS w Starogardzie Gdańskim na 2012 rok w układzie rozdziałowym 

Lp. Rozdział Rodzaj zadania Plan w zł 

1 85195 
Pozostała działalność. 
Rozdział ten zawiera koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

5 660 

2 85203 

Ośrodki wsparcia.  
Rozdział ten zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem:  

1. Środowiskowego Domu Samopomocy,  

2. Ośrodku Adaptacyjnego,  

3. Domu Dziennego Pobytu.  

693 520 

3 85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego. 
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych 
na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów 
o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się 
również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki 
alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. 

15 495 000 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4 85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne. 

149 400 

5 85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe. 
W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i 
pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które 
rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 
członkiem rodziny. 

2 278 800 

6 85215 

Dodatki mieszkaniowe.  
Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla osób zamieszkujących w 
zasobach:  

1. Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”,  

2. Zarządu Budynkami Mieszkalnymi,  

3. Mieszkań zakładowych ( PKP, Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych, PSS z odpowiedzialnością udziałami, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii),  

4. Mieszkań pozostałych, w których mieszczą się: Zrzeszenie 

Właścicieli i Zarządców Domów, indywidualni właściciele 

budynków jednorodzinnych i zarządcy prywatni.  

2 100 000 

7 85216 Zasiłki stałe. 970 000 

8 85219 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  
W rozdziale tym są zawarte koszty na infrastrukturę, obsługę 
merytoryczną zadań przewidzianych w pozostałych rozdziałach oraz 
ujmuje się wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 
18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2 778 154 

9 85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
MOPS świadczy usługi opiekuńcze w podziale na:  

1. Usługi opiekuńcze dla osób chorych somatycznie i 

niepełnosprawnych.  

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.  

576 123 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10 85231 

Pomoc dla cudzoziemców. 
 
W rozdziale tym ujmuje się m.in. wydatki na pomoc dla cudzoziemców, 
o których mowa w art. 5 pkt. 2 lit b i w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej oraz dla cudzoziemców posiadających 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w art. 5 
pkt. 2 lit a tej ustawy, a także wydatki na pomoc socjalna dla 
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

21 000 

11 85295 

Pozostała działalność.  
Rozdział ten obejmuje:  

1. Program wieloletni „pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

2. Prace społecznie użyteczne  

922 940 

12 85395 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.  
MOPS realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pod nazwą „ALPINIŚCI-podniesienie motywacji do 
poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS 
Starogard Gdański.” 

1 075 842 

 

Z przestawionego podziału widać, zatem że interesujące nas z punktu widzenia OSL działania 

są porozkładane w większych kategoriach. A najczęściej mieszczą się w rozdziale – ośrodek 

pomocy społecznej oraz ewentualnie w zakresie pozostała działalność. Brak kompletnie 

wyodrębnienia rozdziału praca socjalna, który ukryty jest w działaniach ośrodka. 

Warto również zauważyć, że kompozycja działań według tradycyjnego schematu, wskazuje 

jedynie pozycje, z których finansuje się działania. I w takim przypadku działanie OSL w 

zależności od źródła może być różnie traktowane. Np. na OSL składać się będą rozdziały: 

 85319 Ośrodek pomocy Społecznej (praca socjalna); 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (świetli dla dzieci finansowana z gminnego 

funduszu); 

 85206 Wspieranie rodziny (klub młodzieżowy, poradnictwo prawne).  

 

Inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku finansowania ze źródeł europejskich. 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, na wstępnym etapie 

wskazała umiejscowienie działań, w obszarze aktywnej integracji, które nie miały swojego  
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umocowania ustawowego. O ile IZ PO KL wskazywał, że wkład własny ośrodków pomocy 

społecznej można umiejscowić w różny sposób np.:     

 świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne (zaliczone do Działu 852, rozdział 

85214 oraz rozdział 85295), stanowiących zadania własne jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli są adresowane do uczestników projektu;  

 dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (w rozdziale 85324), o którym mowa w art. 35, ust. 1 pkt. 7 i 8 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych; 

 inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o 

przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153)9. 

Jednak Instytucja Zarządzająca wskazała równocześnie wskazała konkretny rozdział 

wskazując, iż „zgodnie z zasadą dodatkowości, środki na realizację projektu systemowego 

zwiększają budżet gminy lub powiatu w Dziale 853 rozdział 85395. Oznacza to, iż gmina lub 

powiat nie może zmniejszać w danym roku budżetowym wydatków na cele przewidziane w 

projekcie w szczególności związane ze środkami i na wynagrodzenia lub kosztów 

funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie”10. 

Przepis ten został skreślony po 2011 roku, niemniej jednak znacząca cześć ośrodków pomocy 

społecznej księgowała wydatki w zakresie aktywnej integracji w rozdziale 85395. Pojawiały 

się znaczne sytuacje księgowania w analogicznym rozdziale 85295, gdzie przeważnie 

pojawiają się wszystkie wydatki, które nie maja przypisanego rozdziału np. posiłki w ramach 

programu rządowego.   

 

 

 

                                                           
9
 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, MRR, Warszawa 1 stycznia 2010 r. s. 15 
10

 Op. cit. s. 8. 
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III. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej według paragrafów 

 

Paragrafy są rodzajowym uzupełnieniem klasyfikacji budżetowej (podziału według 

rozdziałów), co pozwala określić dokładnie, jakie kwoty wydatkowano na poszczególne, 

szczegółowe zadania. Paragrafy metodycznie są łączone według poszczególnych wydatków.  

 Dotacje i subwencje. obejmują paragrafy 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 

233, 237, 239 do 241,   243 do 259, 261 do 265, 267 do 287, 288 do 294, 296 do 298 i 

300 

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują paragrafy 302 do 305, 307, 311, 321 i 

323 do 326; 

 Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują paragrafy 401 do 418, 420 do 430, 

432 do 470, 472, 474 do 478, 481, 482, 490 i 493 do 498;  

 Wydatki majątkowe obejmują paragrafy 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 

620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 666 i 680; 

 Obsługa długu publicznego obejmuje paragrafy 801, 802, 806 do 808 i 811 do 814; 

Paragrafy są czterocyfrowe, w ramach środków krajowych czwarta cyfra jest „O”. Natomiast 

wydatki na realizację programów   finansowanych z udziałem środków,   zagranicznych, w 

tym wydatki budżetu  środków europejskich, obejmują wydatki klasyfikowane w 

paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt. 2 ustawy, tj. odpowiednio: „1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w  zakresie budżetu środków 

europejskich), „8”, „9”. Przeważnie w projektach europejskich zaznacza się, „7” jako środki 

europejskiej i „9„ jako współfinansowanie krajowe”. 

Przykładowo paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, obejmuje: 

wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w 

szczególności: 

 świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
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pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za te świadczenia, a także 

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty 

za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, 

 ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, 

stanowiące własność wykonawcy, 

 zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe, z wyłączeniem zasiłków na 

zagospodarowanie nauczycieli, 

 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 

 środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez 

prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach 

wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla 

nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, 

marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne wypłacane na podstawie odrębnych 

przepisów), 

 wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, 

 wypłaty dokonywane na rzecz twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i 

wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami, a także nagrody za 

osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych wdrażania nowych rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych, będących wynikami prac badawczych, 

 określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne 

świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo 

restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, 

 odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone 

wskutek wypadku przy pracy, 

 zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze 

stosunku pracy, 

 wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

 świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w razie rozwiązania 
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stosunku pracy, w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji, oraz świadczenia 

przysługujące urzędnikom służby cywilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w 

przypadku likwidacji urzędu, 

 odprawy pośmiertne, 

 świadczenia przysługujące członkom służby zagranicznej oraz pracownikom 

zatrudnionym zgodnie z polskim prawem, wykonującym obowiązki służbowe w 

placówkach zagranicznych, w tym dodatki zagraniczne i dodatki na pokrycie 

zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi 

kierującemu urzędem konsularnym. 

 

Przykłady można mnożyć. Poniżej prezentowany jest budżet MOPS Elbląg w samym tylko 

rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan finansowy MOPS jest oczywiście dużo 

większy, obejmując w 13 rozdziałach 27.140.000 zł. ujmując zaś wszystkie zadania pomocy 

społecznej również poza MOPS kwotę 80.479.352 zł 

 

Przykład 2: Plan budżetu MOPS Elbląg 2012 według podziału na paragrafy 

Paragraf N a z w a K w o t a 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 100 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 368 966 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  368 000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880 060 

4120 Składki na FP  135 000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe  6 300 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych  
i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do 
samochodów i komputerów, zakup paliwa 

55 321 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej 
i książek 

500 

4260 Zakup energii  171 737 

4270 Zakup usług remontowych  9 977 

4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 6 000 

4300 Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie 
pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, obsługa sieci LAN i 
światłowodów 

167 862 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  6 391 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 

5 550 
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4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci telefonicznej 

53 722 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 
garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, Banku Żywności i Świetlicę 

60 300 

4410 Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej 
dla pracowników socjalnych 

15 600 

4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia 
majątkowe  

15 600 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 652 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 689 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000 

 Razem 6 497 327 

 

Tym samym układ paragrafowy nic nam nie wyjaśnia dla wyodrębnienia zadań OSL, i może 

być stosowany w dowolnym układzie. Nie ma zatem potrzeby rozważać dokonywania zmian  

 

IV. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w układzie zadaniowym 

 

Ostatnią możliwą – a ostatnio najbardziej promowaną – klasyfikacją jest układ zadaniowy. 

Układ ten po czterech latach analiz, pojawił się oficjalnie wraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, gdzie w art. 2 zdefiniowano układ zadaniowy budżetu, jako 

zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora 

finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne 

obszary działań państwa, oraz: 

 zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, 

 podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów 

 zadania, w ramach, którego podzadania te zostały wyodrębnione 

- wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami 

stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub 

opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów; 
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Zadaniowy plan wydatków na lata 2009 – 2011 został ułożony według 22 podstawowych 

funkcji państwa, które grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według 

podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo11. 

W ustawie usankcjonowano sprawowanie przez Ministra Finansów ogólnej kontroli nad 

efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz wykonywanie 

przez dysponentów części budżetowych nadzoru i kontroli nad efektywnością oraz 

skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia 

realizacji celów – zgodnie z art. 174 pkt. 2 i art. 175 ust.1 pkt. 4 ustawy, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Zapisy odnoszą się do konstruowania budżetu państwa, jednak warto zwrócić uwagę na dwa 

zapisy odnoszące się do finansów samorządowych. Pierwszy to art. 226, ust. 3 dotyczący 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zapis ten wskazuje, iż 

w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się 

przedsięwzięcia, czyli wieloletnie: 

 programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z 

udziałem środków europejskich oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy; 

 gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialny 

Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia, należy załączniku określić: 

 nazwę i cel; 

 jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 

 przedsięwzięcia; 

 okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 

 limity wydatków w poszczególnych latach; 

 limit zobowiązań. 

                                                           
11

 Budżet zadaniowy w Polsce w kontekście uregulowań W nowej ustawie o finansach publicznych, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, s. 1 
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Tym samym, układ zadaniowy w wymiarze wieloletnim w pewnym sensie funkcjonuje już w 

planowaniu budżetowym JST. 

Ponadto w ustawie o finansach publicznych wprowadzono również przepisy dotyczące 

ewidencjonowania wykonania budżetu w układzie zadaniowym. W zapisach odnoszących się 

do planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się zapis, iż szczególne zasady rachunkowości dla tych 

jednostek obejmują – obok ewidencji w układzie tradycyjnym – ewidencję wykonania 

budżetu w układzie zadaniowym – zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt. 2 ustawy, który wszedł w życie 

z dniem 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą delegacją Minister Finansów wydał w lipcu 2010 roku 

rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, które od 1 stycznia 

2012 również zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego, aby zakładowy plan kont zapewnił 

ewidencję wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Operacje dotyczące wykonania budżetu w 

układzie zadaniowym mogą być ewidencjonowane na kontach, na których są ujmowane operacje 

według podziałek klasyfikacji budżetowej12 

Warto, zatem zauważyć, że w istocie powoduje to potrzebę prac nad budżetem 

samorządowym również w układzie zadaniowym. 

 

Według metodyki Ministra Finansów plan budżetowym w układzie zadaniowym (oczywiście 

obowiązującej obecnie tylko państwowe jednostki budżetowe) konstruuje się według 

następującej metody13: 

Zadania tworzy się uwzględniając: 

 podział na działy, o których mowa w ustawie z 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej w ten sposób, że zadanie zawiera się w zakresie jednego działu, z tym 
                                                           
12

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr  128, poz. 861). 
13

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i 
terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z 2012 r. Nr 106, poz. 
628). 
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zastrzeżeniem, że sprawy przedmiotowo tożsame a objęte zakresami różnych działów 

ujmuje się w ramach tego samego zadania; oraz zakresy działalności administracji 

rządowej nieobjętej zakresem działów administracji rządowej na podstawie art. 33a 

ustawy o działach administracji rządowej; 

 Dla każdego zadania określa się nie więcej niż dwa cele, które planuje się osiągnąć w 

wyniku realizacji zadania, a ponadto nie więcej niż po jednym mierniku określonym przez 

każdego dysponenta realizującego dane zadanie. 

 Dla każdego zadania dysponent części budżetowej/jednostka sektora finansów 

publicznych określa: 

 planowane wydatki/koszty na dany rok budżetowy i kolejne lata stanowiące sumę 

wydatków planowanych na poziomie podzadań; 

 źródła finansowania planowanych wydatków; 

 jednostki realizujące zadanie. 

 Zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł 

krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych,  

 Minister kierujący działem/działami administracji rządowej wskazuje jedno zadanie 

priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej 

nie więcej niż dwa zadania priorytetowe. Zadaniami priorytetowymi powinny być w 

pierwszej kolejności zadania, które posiadają cele realizujące w sposób istotny cele 

określone w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 Podzadania tworzy się grupując działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów 

określonych na szczeblu zadania. Ponadto podzadanie powinno być utworzone w taki 

sposób, aby przepływy środków publicznych wykazywane były w tych samych 

podzadaniach przez jednostki przekazujące środki w ramach sektora i jednostki 

wydatkujące te środki. 

 

Tworząc działania dysponent grupuje czynności o podobnym zakresie przedmiotowym, 
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wpisujące się w zakres realizowanego podzadania, w sposób syntetyczny, umożliwiający 

innym dysponentom realizującym taki sam zakres czynności przypisanie wydatków. Na 

każdym etapie wskazuje się zasadę SMART niezbędną w konstruowaniu zadań, celów, 

podzadań i działań. 

Dużą uwagę zwraca się na kwestię mierników, które zgodnie z wytycznymi Ministra 

Finansów powinny:  

 umożliwiać rzetelne i obiektywne określanie stopnia realizacji celów tj. mierzyć 

skuteczność lub odpowiednio do specyfiki (charakteru) danego celu – mierzyć 

efektywność realizacji zadań, podzadań i działań, w tym m.in. dążyć do mierzenia zjawisk 

(rezultatów/wyników) istotnych dla osiągnięcia wyznaczonych celów; 

 sposób ich użycia powinien być efektywny – tj. opierać się na już funkcjonującej 

sprawozdawczości oraz danych opracowywanych przez dysponenta i nie wiązać się z 

kosztami związanymi wyłącznie z ich użyciem na potrzeby budżetu zadaniowego; 

 być adekwatne do dotychczas osiągniętego stopnia realizacji postawionych celów; 

 być możliwie spójne z miernikami określonymi na innych poziomach klasyfikacji 

budżetowej w układzie zadaniowym; 

 być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej 

perspektywie; 

 mierzyć to, na co jednostka realizująca zadania/podzadania/działania ma wpływ; 

 posiadać wiarygodne i dostępne źródło danych do ich sprawozdawczości, umożliwiające 

weryfikację tych danych a także powinny umożliwiać terminowe uzyskiwanie danych 

umożliwiające dotrzymanie terminów złożenia sprawozdania z realizacji budżetu 

zadaniowego. 

Na poszczególnych szczeblach klasyfikacji zadaniowej zaleca się określanie 

następujących mierników: 

 na szczeblu zadań – mierników rezultatu lub oddziaływania, 

 na szczeblu podzadań – mierników rezultatu lub produktu, 

 na szczeblu działań – mierników produktu; 
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Dla nas najistotniejsze jest wskazanie, połączenia dotychczasowej klasyfikacji budżetowej z 

budżetem zadaniowym co obrazuje rysunek poniżej 

 

Rys.1. Zależność pomiędzy budżetem tradycyjnym a zadaniowym 

 

 

W wielu samorządach wdrażane są już obok budżetów tradycyjnych budżety zadaniowe, co 

obrazuje poniższy przykład. 

  

Przykład 3. Budżet OPS miasta Gliwice 2011 

Nazwa zadania Plan 
wydatków 

Plan kosztów 
administracyjnych 
obsługi zadań 

Suma planowanych 
wydatków i kosztów 
pośrednich 
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 Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych mieszkańców  

7.660.692,00 0,00 7.660.692,00 

Zapewnienie pomocy w formie 
usług opiekuńczych – 

1.525.534,00 0,00 1.525.534,00 

Realizacja dodatków 
mieszkaniowych 

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

Organizowanie środowiskowej 
pomocy półstacjonarnej 

768.451,00 0,00 768.451,00 

Profilaktyka i opieka nad rodziną i 
dzieckiem 

2.761.484,00 0,00 2.761.484,00 

Obsługa mieszkańców w zakresie 
pomocy społecznej 

8.445.211,00 0,00 8.445.211,00 

Utrzymanie mieszkań chronionych 165.714,00 0,00 165.714,00 

Świadczenie pomocy osobom 
znajdującym się w kryzysie 

716.862,00 0,00 716.862,00 

Programy profilaktyczne skierowane 
do różnych grup społecznych 

541.706,00 0,00 541.706,00 

Obsługa mieszkańców w zakresie 
świadczeń rodzinnych i 
alimentacyjnych 

29.136.181,00 0,00 29.136.181,00 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 277.277,00 0,00 277.277,00 

Pomoc dla repatriantów 16.787,00 0,00 16.787,00 

Realizacja Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

75.980,00 0,00 75.980,00 

Organizacja prac społecznie 
użytecznych 

12.497,00 0,00 12.497,00 

Realizacja programów i projektów 
współfinansowanych ze środków 
pochodzących z funduszy 
zewnętrznych   

171.322,00 0,00 171.322,00 

Utrzymanie zarządu i administracji  1.944.673,00 0,00 1.944.673,00 

 

Należy jednak zauważyć, że każdy samorząd posługuje się tu odrębnym pomysłem i 

konstrukcją działań.  

Na przykład budżet miasta Szczecina na 2012 rok, wydatki na projekt systemowy aktywnej 

integracji ujmuje oczywiście w rozdziale 85397 Pozostała działalność - 15 096 800, w którym 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi widnieje kwota 8 369 2701114. W układzie 
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 Budżet miasta Szczecin 2012 - aktualizacja, na stronie www.bip.um.szczecin.pl 
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zadaniowym, w zadaniu „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna”, istnieje podzadanie 

„Aktywna integracja w Szczecinie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”. 

Potrzebne są zdecydowanie wytyczne15, wskazujące gminom sposób konstruowania zadań, 

w poniższym przykładzie dość charakterystyczną kwestią jest wskazanie etatów tylko w 

jednym zadaniu, zaś w pozostałych pozycjach są puste pola, co wskazuje, że realizatorzy 

zadania pierwszego zrealizują również inne zadania. Ważnym elementem jest natomiast 

ujmowanie programowe niektórych kwestii, co powinno być przyczynkiem do konstruowania 

zadań w OSL. 

 

 

Przykład 4. Budżet MOPS miasta Płock 2012 (niektóre zadania) 

Zadanie Nr zadania Liczba 
etató
w 

Wydatki 
bezpośr
ednie 

Wydatki 
pośrednie 

Kwota 
ogółem 

Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie 
pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z 
trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz 
integracja z rodzin i środowiskiem.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz 
udzielanie im pomocy w wychodzeniu z trudnej 
sytuacji życiowej, usamodzielnianiu się oraz 
integracji z rodzin ze środowiskiem. W ramach 
realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2012 
roku planuje się przeprowadzenie około 12.890 
postępowań administracyjnych w 
indywidualnych sprawach w przedmiocie 
przyznania świadczeń z pomocy społecznej 
oraz około 13.400 wywiadów środowiskowych. 
Ponadto planowane jest opracowanie 12.300 
planów pomocy udzielanej w formie świadczeń 
pieniężnych i pomocy w naturze, a także 
udzielenie 14.100 porad socjalnych. W ramach 
prowadzonego nadzoru merytorycznego planuje 
się przeprowadzenie kontroli w Zespole Pracy 
Socjalnej w zakresie prawidłowości realizowania 
zadań określonych w ustawie o pomocy 
społecznej. Prowadzone będą ponadto 
postępowania wyjaśniające w ramach 
składanych skarg oraz postępowania o 
charakterze interwencyjnym. 
Pracownikom socjalnym na bieżąco udzielane 
będzie doradztwo metodyczne. 
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszt 
przesyłek pocztowych związanych z 
czynnościami kancelaryjno -biurowymi oraz 
czynnościami formalnymi określonymi 
przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

01/MOPS/
G 

77,28 5 000,00 5 010 
907,20 

5 015 
907,2 

                                                           
15

 Grażyna J. Leśniak, Gminy potrzebują wytycznych, „Rzeczpospolita” z 18 października 2011 roku. 
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Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej 
"Razem dla rewitalizacji - pilotażowy program 
rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta 
w Płocku” Celem Programu jest rewitalizacja 
społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez 
objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań 
animujących środowisko lokalne. Docelowo 
grupę projektu tworzyć będą osoby 
zamieszkujące na terenie Starego Miasta w 
Płocku, korzystające z pomocy społecznej 
Ośrodka. Co najmniej 50% ogółu uczestników 
stanowić będą osoby młode w wieku od 15 do 
25 lat. Projekt obejmuje następujące działania: 
- reintegrację społeczną poprzez 
zorganizowanie przez lidera, tj. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej warsztatów z 
psychologiem, doradcą zawodowym, 
pedagogiem oraz specjalistą ds. planowania 
rodziny, 
- reintegrację społeczno - animacyjną poprzez 
przeprowadzenie przez partnera, tj. Centrum 
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego zajęć 
sportowych, filmowych, tanecznych, 
plastycznych i fotograficznych, 
- reintegrację społeczno - zawodową poprzez 
przeprowadzenie przez partnera, tj. Zakład 
Doskonalenia Zawodowego kursów 
zawodowych i warsztatów z zakresu 
kształtowania własnego wizerunku, 
- prowadzenie przez lidera Projektu świetlicy 
środowiskowej na Obszarze Starego Miasta w 
Płocku. 

14/MOPS/G 0,00 1 246 
722,80 

0,00 1 246 722,80 

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację 
prac społecznie użytecznych dla osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
korzystających ze świadczeń z pomocy 
społecznej. Wydatki bezpośrednie zadania 
związane są z wypłatą świadczeń osobom 
wykonującym prace społecznie 
Użyteczne 

12/MOPS/G 0,00 87 000,00 0,00 87 000,00 

 

 

Elementem dość rzadko używanym jest natomiast kwestia wskaźników przy konstruowaniu 

budżetów zadaniowych. Z powyższego przykładu widać, że przeważnie mają one charakter 

produktów, co notabene jest bolączką realizacji wielu działań projektowych. 

 

V. Kategorie kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji OSL 

 

Dyskusja nad kategoryzowaniem kosztów Ośrodka Pomocy Społecznej przy wdrożeniu i 

realizacji Organizacji Społeczności Lokalnej, zależne jest od kilku czynników.  

Po pierwsze czynnikiem decydującym jest wprowadzenie OSL do zakresu działania ośrodka 
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pomocy społecznej. Może się to odbyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób wymagałby zmian 

prawnych w ustawie o pomocy społecznej wzmacniających problematykę metody 

środowiskowej pracy socjalnej oraz stosowanych narzędzi i instrumentów aktywnej 

integracji. Drugi sposób, to wykorzystanie istniejących możliwości albowiem zarówno art. 45 

ustawy o pomocy społecznej, definiujący pracę socjalną daje możliwość pracy ze 

środowiskiem, zaś art. 110 i 110a umożliwia realizację działań przy pomocy programu oraz 

daje możliwość w średnich i dużych ośrodkach wyodrębnienia pionu organizacyjnego pracy 

socjalnej i aktywnej integracji. Tym samym funkcjonalnie obecnie jest możliwe 

wprowadzenie działań środowiskowych. 

Powstaje pytanie jak to jest możliwe według kategorii kosztowych. Sprawa wydaje się 

pozornie dość prosta. Jeżeli zadania związane z OSL obejmują działania w zakresie: 

 diagnozowania potrzeb, tworzenia analiz; 

 realizacja środowiskowej pracy socjalnej; 

 korzystania z różnych – adekwatnych do potrzeb - instrumentów aktywnej integracji 

finansowanych czy ze środków samorządowych czy tez europejskich,  

Wydatki można roboczo zaklasyfikować w ramach Rozdziału 85219 oraz Rozdziału 85295, jak 

również innych rozdziałów. Pierwszy wydatek diagnozy, zależny jest od tego, w jakiej 

konwencji nad nią pracujemy. Albo realizujemy ją sami (wówczas będzie to część naszych 

zadań w ramach pracy), albo zlecamy firmie komercyjnej (Par. 4900 zakup usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz analizy, opinii), lub zlecamy organizacjom 

pozarządowym (Par. 2360 dotacje dla organizacji działających w sferze pożytku). Nie jest to 

jednak wydatek największy. 

Najistotniejszym wydatkiem w będzie wydatek na środowiskową pracę socjalną, czyli koszty 

ludzkiej pracy animatora, organizatora sieci - wydatki te należy umieścić w rozdziale 85219 w 

układzie paragrafów będą wydatki osobowe: 

 Par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 

 Par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 
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 Par. 4120 Składki na FP 

 Par. 4040 Nagroda roczna 

 Par. 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Do tego dochodzą stosowne koszty związane z łącznością telefoniczną (par. 4360), 

Internetem (4350), biletami komunikacji miejskiej (par. 4410), szkoleniami (par. 4700) etc. 

 Różnica pomiędzy ośrodkiem małym a dużym określona będzie tylko skalą wydatków w tym 

zakresie, od wynagrodzenia ½ etatu w małym ośrodku, do kilku- kilkunastoosobowych 

zespołów w dużych ośrodkach miast wojewódzkich. 

 

Powstaje pytanie, na ile w metodzie OSL trzeba wykazywać wydatki innych pracowników 

zaangażowanych przy różnych działaniach: lidera klubu integracji społecznej, psychologa, 

terapeutę etc. Pracownicy ci zatrudnieniu w różnych jednostkach pomocy społecznej 

wykonują swoje funkcje, natomiast ich udział wynika z konkretnych potrzeb. Chyba, że 

zatrudniamy ich w określonych godzinach na okoliczność realizacji OSL, takim razie w tej 

samej kategorii musimy zarezerwować środki w par. 4170 wynagrodzenia bezosobowe. 

Ostatnia kategoria wykorzystywania stosownych instrumentów aktywnej integracji. Ujęcie 

budżetowe będzie zależne od źródła. Jeśli są to środki europejskie mamy wówczas do 

czynienia z rozdziałami 85295 lub 85395, jeśli zaś samorządowe, wymagać to będzie 

zbierania wydatków z każdego niezbędnego rozdziału. W każdej sytuacji będzie to działanie 

doraźne.  

Warto, zatem rozważyć pracę nad budżetem zadaniowym, przynajmniej na poziomie 

ośrodka pomocy społecznej. Pierwsza metoda wyróżniałaby OSL, jako odrębny program, 

który zgodnie z metodyką przedstawioną wcześniej specyfikowałby konkretne elementy 

działań przynależnych do OSL, które wybierane byłby z konkretnych rozdziałów i ujęte w 

poszczególnych paragrafach. Rysunek poniżej obrazuje możliwy schemat postępowania, przy 

konstruowaniu budżetu zadaniowego. 
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Rys.2. Przykładowe kształtowanie budżetu zadaniowego OSL 

 

 

 

Należy jednak pamiętać, że przygotowanie budżetu zadaniowego, powinno nastąpić w tym 

wypadku dla całego ośrodka pomocy społecznej. Nie jest to konieczne, ale byłoby pożądane, 

aby ukazać to zadanie na tle innych zadań. 

Powstaje jednak pytanie czy takie skategoryzowanie w budżecie zadaniowym jest właściwe. 

Miałoby ono sens, gdyby OSL był wyodrębnionym programem środowiskowym np. 

Programem Aktywności Lokalnej. Miałby on oczywiście trudność, tzw. wspólnej bazy. O ile 

da się wyodrębnić kwestię osób zatrudnionych przy OSL wraz z ich kosztami osobowymi i 

przypisanymi bezpośrednio, o tyle powstaje pytanie czy należałoby – a dla uczciwości 

należałoby – wskazać procentowo udział OSL w stałych wydatkach ośrodka, czynsz, energia 

etc.  

Oczywiście zależy wszystko od koncepcji i intencji, jakie przyjmiemy przy realizacji 

Organizowania Społeczności Lokalnej. Może być to oczywiście zadanie w szerszej 

perspektywie działań samorządowych, wonczas nie będzie obejmować tylko rozdziału, 852 

ale szereg innych niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami pomocy społecznej np.  
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 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki 

kultury, świetlice i kluby; 

 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne 

formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; 

 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 utrzymanie 

zieleni w miastach i gminach. 

 

Można zastosować jeszcze inną technikę budżetu zadaniowego, która nie wyodrębniałaby 

wyłącznie OSL, ale całą pracę socjalną16 stosowaną w ośrodku pomocy społecznej. Dałoby to 

obraz merytorycznych działań o w obszarze pracy socjalnej i aktywnej integracji w ośrodku.  

 

Rys.3. Przykładowe kształtowanie budżetu zadaniowego pracy socjalnej 

 

 

Często, bowiem w samorządach mentalnie ujmuje się wszystkie wydatki w działach 852 i 853 

nie rozróżniając tych, które mają charakter osłonowy, oraz tych, które mają charakter 

                                                           
16

 Ta kwestia ma charakter szerszy i warto by rozważyć z tych samych powodów działania na rzecz 
wyodrębnienia pracy socjalnej jako rozdziału w klasyfikacji budżetowej 
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aktywizujący. Wyodrębnienie zadaniowe umożliwiłoby jasne wskazanie ile jest pracy 

socjalnej w ośrodku pomocy społecznej. Czy w samym ujęciu osobowym czy też, wraz z 

przynależnymi instrumentami a aktywnej integracji.   

Nie ulega jednak wątpliwości, że przyszłością jest zadaniowe kategoryzowane działań w 

samorządzie terytorialnym. Jednak konkretne ujęcie wymaga, określenia celów, które 

chcemy nadać pracy socjalnej czy też środowiskowej pracy socjalnej. 

 

 

Bibliografia 

 

Akty prawne 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD); 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych. 

Dokumenty 

 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, MRR, Warszawa 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1 stycznia 2010 r. 

 Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 2012; 

 Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie 2012; 

 Budżet OPS w Gliwicach 2011 

 Budżet MOPS w Starogardzie Gdańskim 2012 

 Budżet MOPS Elbląg 2012 

 

Publikacje 

 Budżet zadaniowy w Polsce, Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi 

publicznymi, Pod red. T. Lubińskiej Warszawa 2008 

 Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania społeczności lokalnej, CAL 

Warszawa, bez daty wydania. 

 Grażyna J. Leśniak, Gminy potrzebują wytycznych, „Rzeczpospolita” z 18 października 

2011 roku 

 Budżet zadaniowy w Polsce w kontekście uregulowań W nowej ustawie o finansach 

publicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2010. 

Internet 

 Strona internetowa Ministerstwa Finansów  

 Strona budzet-zadaniowy.com 

 

 
 
 

 


