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• Działalność państwa i in. organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi 
oraz stosunków społecznych mająca na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, 
zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego. Może być 
realizowana przez różne polityki szczegółowe, np. politykę zabezpieczenia społecznego i 
ochrony zdrowia, zatrudnienia, oświatową, ochrony pracy, rodzinną, mieszkaniową, 
kulturalna walki z patologiami społecznymi  

• Celem jednostek samorządu terytorialnego w obszarze polityki społecznej jest zapewnienie 
bezpieczeństwa socjalnego, wspieranie rodziny w szczególności przeżywającej trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a w razie potrzeby zapewnienie dziecku 
zastępczego środowiska opiekuńczego, pobudzanie aktywności społecznej w tym poprzez 
promocję zatrudnienia oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia 
publicznego. 

Lokalna polityka społeczna



Cele jednostek samorządu terytorialnego 
(wstępna propozycja zapisu w fiszce OU) 
Cel ogólny: Celem jednostek samorządu terytorialnego w obszarze polityki społecznej, w najszerszym rozumieniu, jest poprawa jakości życia 
społecznego i socjalnego mieszkańców, w tym mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym,  poprzez działania ukierunkowane na (cele 
szczegółowe):

• Wsparcie rodziny, dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej poprzez zapewnienie im pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej,  ze 
szczególnym uwzględnieniem procesu usamodzielniania, a także poprzez przygotowanie i kwalifikację tych dzieci i rodzin do adopcji;

• Polityka senioralna;

• Ochrona rodzicielstwa;

• Aktywizacja zawodowa i rozwój zasobów ludzkich;

• Wsparcie tworzenia miejsc pracy i przedsiębiorczości; 

• Zapewnienie lokalnej opieki zdrowotnej adekwatnej do potrzeb mieszkańców;

• Wsparcie osób z niepełnosprawnościami;

• Wsparcie integracji cudzoziemców;

• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i rozwój działalności społecznej ukierunkowanej na wsparcie osób i rodzin dotkniętych problemami 
społecznymi, takimi jak ubóstwo, sieroctwo i półsieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, 
przemoc domowa, uzależnienia (w tym alkoholizm i narkomania, a także uzależnienia od hazardu, narzędzi elektronicznych, Internetu -
stosunkowo nowe i wymagające nowoczesnych form pracy), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w adaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego czy placówki 
opiekuńczej oraz w sytuacjach nadzwyczajnych;

• Budowanie wspólnot lokalnych w celu integracji społecznej mieszkańców i umożliwienie 
rozwiązywania problemów na poziomie lokalnym. 



Znaczenie zadania w ujęcie finansowym

źródło: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki 
samorządu terytorialnego w 2018



Podobszary (nazwy za podziałem na Grupy Wymiany Doświadczeń) 

I. Pomoc społeczna

II. Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

III. Rynek pracy i ekonomia społeczna

IV. Lokalna polityka zdrowotna

Lokalna polityka społeczna w SMUP 



Podobszar pomoc społeczna (wraz z udzielaniem pozostałych świadczeń pieniężnych na rzecz rodzin) 

• Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

• Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (art. 36 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, o ile nie wymieniono ich w odrębnej 
pozycji)

• Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej 

• Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 

• Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa 

• Pomoc dla cudzoziemców (Rozdział 5 ustawy o pomocy społecznej) 

• Zapewnienie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych  

• Zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia w tym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

• Zapewnienie miejsca w mieszkaniach chronionych 

• Praca socjalna  

• 500+ (z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

• Świadczenia opiekuńcze 

• Świadczenia rodzinne inne niż opiekuńcze 

• Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 

• Karta dużej rodziny 

• Dobry start 

Wstępna lista usług 



Podobszar Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

• Świadczenie usług w ramach opieki nad dziećmi do lat trzech 

• Wsparcie rodziny 

• Rodzinna piecza zastępca (w tym świadczenia na rzecz rodzin zastępczych/rodzinnych 
domów dziecka) 

• Instytucjonalna piecza zastępcza 

• Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych

• Adopcja

• Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych 

Wstępna lista usług 



Podobszar Rynek pracy i ekonomia społeczna

• Świadczenie pieniężne z tytułu bezrobocia;

• Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

• Rozwój zawodowy oraz wsparcie kompetencji i kwalifikacji

• Wsparcie tworzenia miejsc pracy i  przedsiębiorczości 

• Współpraca z agencjami zatrudnienia 

• Programy regionalne

• Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej (w tym poprzez ośrodki wsparcia ekonomii 
społecznej)

• Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

Wstępna lista usług 



Podobszar Lokalna polityka zdrowotna

• Obsługa procesu orzeczniczego w ramach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności 

• Regulacja lokalnego rynku sprzedaży alkoholu

• Prowadzenie izby wytrzeźwień 

• Profilaktyka uzależnień 

• Samorządowe programy polityki zdrowotnej

• Działania profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego zlecane organizacjom 
pozarządowym 

• Samorządowe podmioty lecznicze 

• Prowadzenie zakładów opiekuńczo-leczniczych 

• Działania podejmowane przez samorząd lokalny z zakresu zdrowia psychicznego 

Wstępna lista usług 



• MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej -
pieniężnych, w naturze i usługach

• MRPiPS-05 Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego

• Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

• Informacje dotyczące realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny

• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu 
rządowego programu „Dobry Start”

Kluczowe źródła danych – pomoc społeczna (wraz ze 
świadczeniami pieniężnymi na rzecz rodzin)



• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania 
rodziny i  systemu pieczy zastępczej

• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja 
dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 
ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i 
dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustaw

• Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat dodatku wychowawczego, 
dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, i dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a tej ustawy

Kluczowe źródła danych – wsparcie rodziny i system pieczy 
zastępczej   



• MRPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

• Załącznik nr 1 do sprawozdania  MRPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku, poziomu wykształcenia  i stażu pracy

• Załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS – 01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, 
poszukujący pracy  oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

• Załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS – 01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej  
według zawodów i specjalności

• Załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS – 01 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych  i poszukujących pracy, staż  
i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne

• Załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS – 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu 
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

• Załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

• Załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 Bezrobotni według gmin

• załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 - Umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, 
Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych

• MRPiPS-02 Sprawozdanie o wydatkach i przychodach Funduszu Pracy

• Załącznik do MRPiPS-02 Efektywność programów na rzecz zatrudnienia

• MRPiPS-07 Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w 
zatrudnieniu

Kluczowe źródła danych – rynek pracy i ekonomia społeczna  



MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

MZ – 06 Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

MZ-10A Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

MZ-10B Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

MZ-15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od 
alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

MZ-19- Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego

MZ-29 Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

MZ-29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

MZ-30 – Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

MZ-88 Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

PARPA-G1 Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego -wojewodowie

Szczegółowy komunikat sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych - NFZ

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wojewodowie

Kluczowe źródła danych – lokalna polityka zdrowotna 



• 09.09.2019 Kraków, US g. 9.30 – 15.00 - omówienie założeń projektowych, przedstawienie 
raportu wstępnego, przedstawienie propozycji harmonogramu pracy TGR oraz wstępnego 
harmonogramu spotkań GWD, omówienie wzorów dokumentów do stosowania w 
Projekcie, prace nad zdefiniowaniem Obszaru Usługi (prace na fiszką OU), wstępna dyskusja 
nad listą usług w OU

• 15.11.2019 Kraków, US g. 9.30 – 15.00- wykorzystanie danych ze sprawozdawczości 
finansowej na potrzeby wykorzystania w pracach TGR, korekta fiszki OU w oparciu o opinie 
GWD, ostateczna identyfikacja listy usług kluczowych w oparciu o informacje 
przedstawione przez GWD, dyskusja nad projektem fiszek usług

• 18.12.2019 2019 Kraków, US g. 9.30 – 15.00-modyfikacja fiszek w oparciu o opinię GWD, 
opracowanie listy proponowanych wskaźników 

Wstępny harmonogram pracy TGR 



• 10.02.2020 Kraków, US g. 9.30 – 15.00- diagnoza dostępności danych dla poszczególnych 
wskaźników, kwalifikacja wskaźników do jednej z grup dostępności, prace nad matrycą 
ważności/dostępności (WD) , lista wskaźników do przewidzianych do objęcia SMUP (w 
oparciu o matrycę), określenie luk informacyjnych, wraz ze sposobem ich usunięcia

• 02.04.2020 Kraków, US g. 9.30 – 15.00- opracowanie projektów fiszek wskaźników, 
sformułowanie wytycznych dotyczących usunięcia luk informacyjnych 

• 15.06.2020 Kraków, US g. 9.30 – 15.00- prace korekta fiszek wskaźników w oparciu o opinię 
GWD

• 20.08.2020 Kraków, US g. 9.30 – 15.00 zakończenie prac nad fiszkami wskaźników, 
rozpoczęcie prac nad Raportem Obszaru (raport podsumowujący wyniki prac TGR)

• 17.09.2020 Kraków, US g. 9.30 – 15.00 - podsumowanie pracy TGR, przyjęcie Raportu 
Obszaru

Wstępny harmonogram pracy TGR 



Dziękuję za uwagę


