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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Sprawa dotyczy nakładania na realizatorów nowych działań wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przy niezmieniającym się wskaźniku 
dotacji. 

Wysokość dotacji jest uzależniona od kwoty wypłacanych świadczeń, przy czym wielkość 3% wartości 
otrzymywanej dotacji dla samorządu pozostaje niezmienna od chwili realizacji przez ośrodki pomocy 
społecznej wspomnianych zadań. Na uwagę zasługuje tu również fakt wprowadzania zmian w ustawie o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które to zmiany od stycznia 2012 r. nałożyły na organ 
prowadzący wiele nowych działań, ale bez zwiększenia dotacji (3%). 

Wydłużyło się postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (są kolejne czynności administracyjne – 
decyzja o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych), a tym samym zwiększyły się 
koszty realizacji zadań. 

Powszechnie wiadomo, iż koszty obsługi wymienionych zadań corocznie ciągle rosną. Zwiększają się 
m.in. opłaty pocztowe, koszty energii elektrycznej, materiałów biurowych, koszty druków udostępnianych 
świadczeniobiorcom. Rosną też koszty pracownicze (podwyżki). Wobec tego kwoty przekazywane na 
realizację zadań stają się niewspółmierne do kosztów ponoszonych na ich realizację. 

Naszym zdaniem sama konstrukcja przepisu – uzależniająca wysokość dotacji od kwot świadczeń – nie 
jest właściwa, gdyż dotacja, wobec niezmieniających się wysokości świadczeń i kryteriów uprawniających do 
ich otrzymywania w kolejnym okresie świadczeniowym, zawsze będzie niewspółmierna do kosztów obsługi. 

Liczba świadczeniobiorców jest niewspółmierna do ilości podejmowanych czynności i nie świadczy o 
ogromie pracy, czyli czynności podejmowanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy. Ilość 
zadań przypadających na pracownika realizującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przerasta 
możliwości ich wykonania w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. W związku z brakiem środków finansowych 
pozwalających na zatrudnienie dodatkowych pracowników ośrodki pomocy społecznej wspierają realizację 
powyższych zadań, zatrudniając pracowników w ramach stażu, prac interwencyjnych, na ściśle określony 
krótki okres. Jednak by wykonywana praca była efektywna, do zadań na konkretnym stanowisku pracy 
winien być zatrudniony pracownik kompetentny, ze specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, gdyż 
specyfika wykonywanych zadań wymaga stałego zatrudnienia. 

Powstaje pytanie, jak gmina ma realizować zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, skoro 
przekazywana dotacja celowa nie pokrywa podstawowych kosztów realizacji tych zadań przez gminę. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: w jaki sposób gmina ma realizować 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, skoro przekazywana dotacja celowa nie pokrywa 
podstawowych kosztów realizacji zadań przez gminę? 

Z poważaniem 
Robert Mamątow 




