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1.  WPROWADZENIE 

 

Z terminem polityka społeczna, każdy człowiek spotkał się przynajmniej raz w życiu. 

Dla każdego termin, ten oznacza jednak coś innego. Dla niektórych są to wszystkie daniny 

socjalne od państwa, dla innych wszelka pomoc udzielana przez pracowników ośrodków 

pomocy społecznej, jeszcze dla innych to po prostu polityka wobec obywateli. A czym tak 

naprawdę jest polityka społeczna? 

Polityka społeczna to działalność państwa, samorządu i organizacji pozarządowych, 

mająca na celu kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych 

struktur społecznych jak i stosunków społecznych, które oparte są na równości  

i sprawiedliwości społecznej, sprzyjających zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym 

poziomie.  

Polityka społeczna, która jest racjonalnym działaniem w skali lokalnej cechuje się: 

1. Prewencją zamiast interwencji. Działania mają być zorientowane na zapobieganie 

trudnym sytuacjom powodującym potrzebę interwencji i antycypować możliwy do 

określenia na podstawie analiz trendów i badań empirycznych rozwój procesów 

społecznych w przyszłości. 

2. Uwzględnianiem roli czynników zewnętrznych. Polityka społeczna uwzględnia nie 

tylko zróżnicowanie przestrzenne, ale i wpływ innych niż społeczne (np. ekonomiczne 

i polityczne) czynników, procesów i zjawisk. 

3. Innowacyjnością. Nowe rozwiązania nowych problemów. Wobec zmiany warunków 

funkcjonowania społeczeństwa i warunków gospodarowania konieczne jest 

poszukiwanie nowych, a często i szybko zmieniających się oraz dostosowanych do 

kolejnych zmian instrumentów. 

4. Racjonalnością. Ze względu na potrzebę racjonalnego gospodarowania zasobami 

działania polityki społecznej muszą wykorzystywać sprawdzone oraz poparte 

naukowymi analizami instrumenty i techniki. Konieczne jest precyzyjne oszacowanie 

spodziewanych efektów działań jako ważne kryterium podejmowania decyzji. 

5. Walką z ekskluzją społeczną. Działania polityki społecznej powinny być nakierowane 

na zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Działania powinny być 

weryfikowane pod kątem ich wpływu na zjawisko ekskluzji. Nowsze programy 
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polityki społecznej w coraz większym stopniu uwzględniają jako cel inkluzję 

społeczną 

6. Koordynacją. Ze względu na wielość podmiotów i tendencję do wielosektorowego 

rozwiązywania problemów społecznych na znaczeniu zyskuje zadanie koordynacji 

działań tak, by składały się one na spójny i racjonalny program. 

7. Ewaluacją. Jeden z warunków racjonalności działań i stałej kontroli nad zgodnością 

podjętych działań ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

8. Kontrolą społeczną. Jest to jeden z podstawowych warunków uspołecznienia polityki 

społecznej oraz weryfikacji podejmowanych działań z punktu widzenia ich 

skuteczności oraz skuteczności stosowanych instrumentów, ważna podstawa prawna  

i etyczna. 

9. Nową jakość działania. Stanowią ją: weryfikacja programów, ich porównywanie  

z podobnymi realizowanymi w innych regionach oraz dyskusja nad efektami 

podejmowanych działań i ich zgodnością z oczekiwaniami. 

Instytucją polityki społecznej państwa jest pomoc społeczna, która ma na celu, 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876.) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one wstanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując  

w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. 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 

trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin przez podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego ich usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar 

świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.  

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Termin „strategia” funkcjonuje  w obszarze polityki 

społecznej od kilkunastu lat i definiowany jest jako „zaplanowany i często realizowany  
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w praktyce sposób osiągania jakiegoś wyznaczonego celu” (Słownik Socjologiczny, K. Olechnicki, 

P. Załęcki).  

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz 

wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne 

skutki kwestii społecznych. 

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami - jest obligatoryjnym zadaniem 

własnym powiatu. Ustawodawca określił  również, iż powyższy dokument powinien zawierać 

w szczególności:  

1. diagnozę sytuacji społecznej; 

2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią; 

3. określenie: 

a. celów strategicznych projektowanych zmian, 

b. kierunków niezbędnych działań, 

c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 

d. wskaźników realizacji działań. 

Po okresie realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2014-2020 - nadszedł czas na wytyczenie nowych kierunków i zadań służących 

niwelowaniu niepokojących zjawisk społecznych występujących w naszym powiecie. 

Podstawą w tych działaniach jest niewątpliwie wnikliwa diagnoza społeczna powiatu 

dąbrowskiego uwzględniająca przede wszystkim charakterystykę powiatu, infrastrukturę 

społeczną oraz dominujące problemy społeczne w powiecie.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 

2021-2025 jest dokumentem określającym priorytety w przyszłych działaniach powiatu 

w zakresie polityki społecznej. Pełna realizacja Strategii wymaga ścisłej współpracy, nie 

tylko jak powszechnie się interpretuje jednostek pomocy społecznej, takich jak powiatowe 

centrum pomocy rodzinie czy ośrodki pomocy społecznej, ale również innych jednostek 

działających w obszarze polityki społecznej – tj. powiatowego urzędu pracy, instytucji 

oświaty, zdrowia oraz  kultury. Strategia proponuje zadania, które stanowią wyzwania dla 

całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu polityki społecznej  
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w powiecie. Taka zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów 

polityki spójności społecznej Unii Europejskiej. 

 

2. METODOLOGIA OPRACOWANIA DOKUMENTU 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 

2021-2025 stanowi odpowiedź na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy osobom 

potrzebującym wsparcia w życiu społecznym lub zawodowym oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Określa ona kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych 

warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Adresatem strategii jest społeczność 

zamieszkała na terenie Powiatu Dąbrowskiego.  

Niniejsza strategia uwzględnia potrzeby poszczególnych grup społecznych, przez co 

stanowi ona podstawę do wzmocnienia i polepszenia warunków życia mieszkańców,  

w szczególności tych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, co  

w konsekwencji prowadzi do integracji społecznej. Dokument ten stanowi podstawę do 

zbudowania w miarę skutecznego systemu ochrony socjalnej członków społeczności Powiatu 

Dąbrowskiego, tak aby mogli oni zaspokajać swoje różnorodne potrzeby, cele, dążenia  

i aspiracje.  

Pracę nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Dąbrowskim poprzedzała analiza sytuacji społecznej powiatu. Dane niezbędne do 

opracowania diagnozy problemów społecznych uzyskano od Starostwa Powiatowego  

w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych  

w sferze pomocy społecznej, edukacji, zatrudnienia i bezpieczeństwa. Dane te uzupełniono 

danymi ze statystyk publicznych. Zebranie tych danych umożliwiło zbadanie stopnia 

nasilenia problemów społecznych w Powiecie Dąbrowskim. Dodatkowo stworzono ankietę 

skierowaną do mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego oraz ekspertów działających w sferze 

pomocy społecznej, których weryfikacja pomogła określić najbardziej powszechne problemy 

społeczne, z jakimi boryka się społeczność lokalna oraz wyłoniła działania istotne z punktu 

widzenia mieszkańców, które przyczyniłyby się do rozwiązania problemów społecznych na 

terenie Powiatu Dąbrowskiego i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. 
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 Reasumując Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, które  

z ramienia Powiatu Dąbrowskiego ma za zadanie koordynowanie realizacji powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, niniejszą Strategię opracowało w oparciu o: 

1. analizę źródeł zastanych – tj. w oparciu o informacje i materiały sprawozdawcze 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, wszystkich 

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego,  Powiatowego Urzędu 

Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie 

Tarnowskiej, Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowego 

Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej, 

Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie 

Tarnowskiej. W niniejszym dokumencie zostały również wykorzystane dane  

z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Krakowie. 

2. analizę badań ankietowych - w miesiącach wrześniu i październiku 2020r. do 

mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego została skierowana ankieta badająca ich opinie 

na temat występujących w Powiecie problemów społecznych. Ankieta została 

rozpowszechniona wśród mieszkańców za pośrednictwem ośrodków pomocy 

społecznej, stowarzyszeń i fundacji z terenu Powiatu Dąbrowskiego (których cele 

statutowe wpisują się w realizację zadań z zakresu  pomocy społecznej). Ankieta była 

również dostępna na stronie internetowej: www.pcprdt.pl (o czym informowały 

artykuły na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego oraz PCPR). 

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Dąbrowskim na lata 2014-2020 oparto o Metodę Aktywnego Planowania Strategicznego 

(MAPS). Metoda ta, który służy do opracowywania programu rozwoju, stosowna jest przez 

kraje Unii Europejskiej. Istotą MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do 

opracowania programu rozwoju istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane 

oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach  

i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się 

podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Merytoryczną 

rolę w wypracowaniu programu rozwoju dla danej instytucji, przedsiębiorstwa lub regionu 

odgrywają liderzy, którzy są włączeni do zespołu planującego na podstawie ich: 

reprezentatywności, posiadanego doświadczenia, wiedzy. 

Metoda MAPS przewiduje następujące etapy: 

http://www.pcprdt.pl/
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1. analiza problemów, która polega na określeniu problemów występujących na danym 

terenie lub instytucji, istniejących „tu i teraz”, spełniających takie kryteria jak 

negatywności, istotności i prawdziwości, ustaleniu problemu kluczowego, 

uporządkowaniu zapisanych problemów, ustalając strukturę powiązań przyczynowo-

skutkowych w postaci, tzw. „drzewa problemów”, 

2. analiza celów, składająca się z przeformułowania problemów na cele, łączenie ich  

w związek celów i środków do ich realizacji, a następnie wyboru celu strategicznego. 

Porządkowanie to służy do zobrazowania interakcji pomiędzy poszczególnymi celami, 

nadając im strukturę w postaci „drzewa celów”, 

3. przegląd planowania strategii (mierniki), polegający na opracowaniu streszczenia 

strategii, określeniu wskaźników (mierników) realizacji celów, ustaleniu źródła 

danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników, analizie ryzyka związanego  

z założeniami przyjętymi w strategii, 

4. harmonogram działań, który polega na zamieszczeniu programu rozwoju w formie 

tabeli, która zawiera cele cząstkowe (operacyjne) oraz zadania, dzięki którym 

osiągnięte zostaną wyznaczone cele. Harmonogram działań stanowi szczegółowy 

wykaz kolejnych zadań służących do realizacji zdefiniowanych celów i zawiera 

zwięzły opis danego zadania, horyzont czasowy trwania danego zadania, określenie 

wysokości niezbędnego budżetu, określenie źródeł pochodzenia budżetu, określenie 

jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania. 

 

Warsztaty planowania strategicznego poprzedzone są analizą SWOT tj. oceną mocnych i 

słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składa 

serdeczne podziękowania wszystkim  instytucjom i  organizacjom oraz 

mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego, dzięki którym możliwe było 

opracowanie niniejszego dokumentu. Przekazane dane statystyczne oraz 

ankiety badające opinie publiczną stanowią nieoceniony wkład przy 

opracowywaniu diagnozy społecznej naszego powiatu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składa serdeczne 

podziękowania wszystkim  instytucjom i  organizacjom oraz mieszkańcom Powiatu 

Dąbrowskiego, dzięki którym możliwe było opracowanie niniejszego dokumentu. 

Przekazane dane statystyczne oraz ankiety badające opinie publiczną stanowią 

nieoceniony wkład przy opracowywaniu diagnozy społecznej naszego powiatu. 
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3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W POWIECIE  

DĄBROWSKIM 

 

3.1. WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIATU DĄBROWSKIEGO 

 

Powiat Dąbrowski jest jednym z 22 powiatów należących do województwa 

małopolskiego. Położony jest w północno-wschodniej części województwa, w obrębie dwóch 

krain geograficznych - Płaskowyżu Tarnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, zwanej Niziną 

Nadwiślańską. Powiat Dąbrowski zajmuje powierzchnię 530 km2. Od wschodu graniczy  

z powiatem mieleckim a od południa z powiatem tarnowskim. Naturalnymi granicami  

z zachodu jest rzeka - Dunajec, a z północy rzeka Wisła. Część powiatu ma teren nieco 

urozmaicony, o lekko pofałdowanych, pagórkowatych wierzchowinach. Resztę obszaru, 

znacznie rozleglejszą, stanowią nadwiślańskie równiny. 

 

 

 

Rysunek nr 1. Położenie Powiatu Dąbrowskiego na mapie Województwa Małopolskiego 

Źródło: Charakterystyka zasobów ludzkich dla Powiatu Dąbrowskiego 

 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

Powiat Dąbrowski, swoim zasięgiem obejmuje 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, 

Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin oraz dwa miasta – 

Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Stolicą Powiatu jest miasto Dąbrowa Tarnowska. 

 

 

Rysunek nr 2. Podział administracyjny Powiatu Dąbrowskiego  

Źródło: Charakterystyka zasobów ludzkich dla Powiatu Dąbrowskiego 

 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego występują liczne, niewielkie rzeki wpadające do 

rzeki Wisły a biorące początek w nieco bardziej wyniesionej, południowej części Powiśla. 

Największą z nich jest rzeka Breń, płynąca z zachodu ku wschodowi, równolegle do Wisły, 

przez całą niemal szerokość północnej części powiatu. Pod względem klimatycznym Powiśle 

Dąbrowskie zaliczane jest do najcieplejszych okolic Małopolski. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Powiatu Dąbrowskiego zamieszkiwało 

59.174 tys. osób. W okresie tym gęstość zaludnienia Powiatu wynosiła 112 osób na km2  

i była dwukrotnie mniejsza niż średnia dla województwa. Spośród wszystkich mieszkańców 

Powiatu Dąbrowskiego 49,90 % stanowiły kobiety, a 50,10% mężczyźni. Liczba ludności 

stanowiła 1,8% ludności województwa Małopolskiego, 0,16% ludności kraju.  

Bilanse liczby i struktury ludności opracowane zostały w oparciu o wyniki Narodowych 

Spisów Powszechnych z uwzględnieniem zmian spowodowanych ruchem naturalnym 

(urodzenia i zgony), migracjami ludności (na pobyt stały i czasowy) oraz przemieszczeniami 
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związanymi ze zmianami administracyjnymi. Dane o ludności 

w miejscowościach na podstawie rejestru PESEL. Dane o migracjach wewnętrznych  

i zagranicznych na pobyt stały pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. Prognoza ludności na podstawie badania GUS. 

  

     Mężczyźni – 29599     Kobiety - 29751 

 

Wykres nr 1. Ludność Powiatu Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl z dnia 19.11.2020r. 

 

 

 

 

Tabela nr 1. Ludność Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie GUS - Bank Danych Lokalnych 

(stat.gov.pl) z dnia 19.11.2020r. 

 

 

https://krakow.stat.gov.pl/
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Wykres nr 2. Ludność Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie GUS - Bank Danych Lokalnych 

(stat.gov.pl) z dnia 19.11.2020r. 

 

 

 

Wykres nr 3. Ludność Powiatu Dąbrowskiego z podziałem na gminy – stan na 31.12.2019 

Źródło: http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis z dnia 19.11.2020r. 

 

Jak wynika z danych GUS – Bank Danych Lokalnych stan ludności w Powiecie 

Dąbrowskim ma zauważalną tendencję malejącą, jedynie w 2018 roku odnotowano wzrost 

ludności (59.350) względem trzech lat poprzednich.  
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Struktura ludności powiatu w roku 2018 (stan ludności: 59.350 osób) przedstawiała się 

następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) stanowiły 17,85%, osoby  

w wieku produkcyjnym 63,77%, a w wieku poprodukcyjnym 18,38%. W stosunku do roku 

2017 liczba ludności w 2018 roku spadła o 0,07 %.  

Poniżej zaprezentowane są w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane 

dotyczące miedzy innymi demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe). 

Dane te stanowią kompendium wiedzy na temat Powiatu Dąbrowskiego na dzień 31 grudnia 

2018 roku. Pochodzą one z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej.  

 

 

Tabela nr 2. Liczba mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego według grup wiekowych i płci – stan na 31.12.2019 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego 

 

 

Wykres nr 4. Liczba mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego według grup wiekowych i płci – stan na 31.12.2019 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego 
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Wykres nr 5. Współczynnik obciążenia demograficznego ludność Powiatu Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 

2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl z dnia 19.11.2020r. 

 

Wybrane dane demograficzne w 

2018 r. 
Województwo Powiat Województwo=100 

Ludność  
3400577 

 

 
59350 

 
 

 
1,7 

w tym w miastach  
1638741 

 

 
16079 

 
1,0 

Urodzenia żywe  
37864 

 

 
633 

 
1,7 

Zgony  
32467 

 

 
568 

 
1,7 

Przyrost naturalny  
5397 

 

 
65 

 
x 

Saldo migracji ogółem  
5521 

 

 
-105 

 

 
x 

 
Ludność w wieku: 

 
Przedprodukcyjnym 

 

 
645203 

 

 
10593 

 
1,6 

 

Produkcyjnym 

 

 
2075196 

 
37850 

 
1,8 

 

Poprodukcyjnym 

 
680178 

 
10907 

 
1,6 

 

Tabela nr 3. Wybrane dane demograficzne Powiatu Dąbrowskiego na tle Województwa Małopolskiego- stan 

na 31.12.2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl  z dnia 19.11.2020r. 

 

https://krakow.stat.gov.pl/
https://krakow.stat.gov.pl/
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Wykres nr 6. Migracje ludność Powiatu Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl z dnia 19.11.2020r. 

 

 Wybrane dane statystyczne 2016 2017 2018 Województwo 

2018 

Ludność 59342 59311 59350 3400577 
 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 

 
55,3 

 
56,1 

 
56,8 

 
63,9 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 9,4 10,6 10,7 11,2 

Zgony na 1000 ludności 
 

9,5 9,5 9,6 9,6 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 
 

-0,1 1,0 1,1 1,6 

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000  
ludności 

 
-0,5 

 
-1,2 

 
-1,8 

 
1,6 

Dochody ogółem budżetu powiatu 
na 1 mieszkańca w zł 

 

 
783 

 
806 

 
851 

 
909 

Wydatki ogółem budżetu powiatu 
na 1 mieszkańca w zł 

 
742 

 
824 

 
894 

 
926 

Turystyczne obiekty noclegowe 4 4 3 1510 

Liczba ludności na 1 przychodnie 3297 3295 3124 1721 

Mieszkania oddane do użytkowania 
na 10 tys. ludności 

 
18 

 
28 

 
25 

 
54 

Odpady9 wytworzone w ciągu roku w tys. t - - - 6306,7 

Lesistość w % 11,5 11,5 11,4 28,7 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) na 100 km² w 
km 

 
185,7 

 
187,4 

 
188,4 

 
153,7 

Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności  
529 

 
545 

 
563 

 
576 

Pracujący* na 1000 ludności 104 107 110 244 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 13,9 12,0 10,8 4,7 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
w wieku produkcyjnym 

 

 
842 

 

 
879 

 

 
947 

 

 
1887 

 

Tabela nr 4. Wybrane dane statystyczne Powiatu Dąbrowskiego na tle Województwa Małopolskiego- stan na 

31.12.2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl  z dnia 19.11.2020r. 

https://krakow.stat.gov.pl/
https://krakow.stat.gov.pl/
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Rysunek nr 3. Wybrane dane finansowe Powiatu Dąbrowskiego - stan na 31.12.2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl  z dnia 19.11.2020r. 

https://krakow.stat.gov.pl/
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Rysunek nr 4. Wybrane dane dotyczące sytuacji społecznej na terenie Powiatu Dąbrowskiego - stan na 

31.12.2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl  z dnia 19.11.2020r. 

https://krakow.stat.gov.pl/
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Tabela nr 5. Powiat Dąbrowski na tle pozostałych powiatów Województwa Małopolskiego - stan na 31.12.2018r. 

Źródło: https://krakow.stat.gov.pl  z dnia 19.11.2020r. 

https://krakow.stat.gov.pl/
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3.2.  SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE DĄBROWSKIM 

 

3.2.1. INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Infrastrukturę, wg określeń funkcjonujących w języku polskim, stanowią urządzenia 

i instytucje usługowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i działów 

produkcyjnych gospodarki.  

Infrastruktura społeczna, obok infrastruktury gospodarczej i instytucjonalnej, odgrywa 

kluczową rolę w procesach zrównoważonego rozwoju poszczególnych obszarów. W sferze 

realnej gospodarki stanowi jeden z najistotniejszych wyznaczników, które determinują  

poziom wykształcenia, zdrowotności czy kultury społeczeństwa. Uznawana jest za wyraz 

postępu społecznego i stanowi ważną część polityki społecznej państwa, które przez 

uregulowania prawne, instytucje i sposoby finansowania kojarzy zaspokajanie ważnych 

potrzeb społecznych, głównie o charakterze niematerialnym, z celami państwa, samorządów 

terytorialnych i organizacji pozarządowych. W literaturze przedmiotu infrastruktura społeczna 

utożsamiana jest z kompleksem urządzeń użyteczności publicznej, niezbędnych przede 

wszystkim do bezpośredniego zaspokajania potrzeb społeczeństwa i umożliwiających 

właściwe warunki życia ludności. W skład tak szeroko pojętej infrastruktury społecznej 

określającej materialne warunki bytowe ludności wchodzą urządzenia i instytucje zaliczane 

do działów gospodarki narodowej sfery niematerialnej. W szerszym znaczeniu infrastruktura 

społeczna, to również instytucje i pracownicy świadczący i wykonujący te usługi oraz 

rozwiązań organizacyjnych i obowiązujących uregulowań prawnych.  

Infrastruktura społeczna jest zorganizowaną przez państwo lub inne podmioty polityki 

społecznej materialną podstawą zaspokojenia potrzeb w zakresie  

1. oświaty i wychowania,  

2. nauki, 

3. kultury, 

4. ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

5. rekreacji i kultury fizycznej. 

Za infrastrukturę w obszarze polityki społecznej uznaje się ogół obiektów i urządzeń, które 

stanowią materialne podstawy przekazu usług socjalnych na ściśle określonym terenie. 

Zapewnienie dostępu do świadczeń pomocy społecznej stanowi ustawowy obowiązek 

państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  Sprawnie działający system, obejmujący 
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jednostki świadczące pomoc, to jeden z kluczowych czynników zwalczania nierówności oraz 

przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Zasobami infrastruktury społecznej są usługi, świadczenia oraz działania warunkujące 

zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu. Potrzeba społeczna z kolei to 

warunki, jakie powinny być spełnione przez powiat, by jego mieszkańcy byli w stanie 

realizować swoje potrzeby indywidualne. Chodzi tu w szczególności o te potrzeby, których 

mieszkańcy nie mogą zaspokoić w inny sposób, jak tylko w ramach sfery publicznej tj. przez 

instytucje działające w ramach sektora publicznego (administracja samorządowa) oraz sektora 

pozarządowego.  

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współpracują 

w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: 

1. regionalne ośrodki polityki społecznej. Na szczeblu województwa istnieją dwie 

odrębne struktury organizacyjne – administracji rządowej i samorządowej. Zadania 

rządowe na szczeblu województwa wykonuje wojewoda. Zadania wojewody  

w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez wydziały polityki społecznej 

urzędów wojewódzkich.. Natomiast zadania samorządowe wykonuje marszałek 

województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej - jednostki 

organizacyjnej powołanej do realizacji zadań pomocy społecznej w województwach 

samorządowych. 

2. powiatowe centra pomocy rodzinie, wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej 

w powiecie, 

3. ośrodki pomocy społecznej wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej  

w gminie, 

4. domy pomocy społecznej, które świadczą, na poziomie obowiązującego standardu, 

usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

5. placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, które świadczą 

poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne. 

Poradnictwo to jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub 
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wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez 

względu na posiadany dochód, 

6. ośrodki wsparcia, które mogą być przeznaczone dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ośrodkami taki są również dzienne domy pomocy, domy dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska i domy dla bezdomnych oraz kluby 

samopomocy, 

7. ośrodki interwencji kryzysowej, których rolą jest świadczenie osobom i rodzinom 

będącym w stanie kryzysu, w tym  dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet  

w ciąży dotkniętych  przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, 

specjalistycznej pomocy psychologicznej,  poradnictwa socjalnego, prawnego oraz 

schronienia. 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego działalna następujące jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. Szpitalna 1, 33-

200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - 

ul. Kościuszki 15a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 657-83-83, 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie - ul. Wolności 3, 33-230 

Szczucin. tel. 14 644-31-23, 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bolesławiu - Bolesław 68, 33-220 Bolesław, 

tel.  14 641-50-27, 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gręboszowie - 33-260 Gręboszów; 137, tel. 

14 641-60-27, 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mędrzechowie - 33-221 Mędrzechów 434, 

tel. 14 644-24-23, 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Oleśnie - ul. Długa 18, 33-210 Olesno, tel. 

14 641-10-82, 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Radgoszczy - pl. św. Kazimierza 7-8, 33-207 

Radgoszcz, tel. 14 641-46-60, 

9. Jednostka Wspierająca Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. Piłsudskiego 54, 33-

200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 655-92-50. 

10. Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. Szpitalna 1, 33-200 

Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 641-02-05 – czynny w godzinach udzielania porad, 
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11. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. św. Brata Alberta 

Chmielowskiego 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-50, 

12. Dom Radosnej Starości w Kupieninie - Kupienin 35, 33-221 Mędrzechów, tel. 14 643-

73-10. 

Liczebność i kompetencje kadry jednostek pomocowych, to jedne z ważniejszych 

czynników wpływających na poziom usług i rozwój instrumentów wsparcia mieszkańców. 

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie sporządzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Krakowie pt. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa 

Małopolskiego za rok 2019”, w roku 2019. małopolskie ośrodki pomocy społecznej 

zatrudniały 4 001 pracowników (o 30 więcej niż przed rokiem). Ośrodki gminne (bez MOPS 

powiatów grodzkich) zatrudniały średnio 17 osób. Natomiast w miejskich ośrodkach pomocy 

społecznej powiatów grodzkich (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) zatrudniano odpowiednio: 

761, 96 i 178 osób.  

W 2019 roku w małopolskich ośrodkach pomocy społecznej zatrudniano 1702 

pracowników socjalnych – o 12 mniej niż w roku 2018. Wśród wskaźników ustawowych, 

wskaźnik dot. zatrudniania pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy (jeden taki pracownik na 2000 mieszkańców) wynosił w 2019r. w Małopolsce 2 004 

mieszkańców (w 2018r.–1 984). Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku 

do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (jeden pracownik 

socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 takich środowisk) 

wynosił 36 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Jeżeli chodzi o kolejny wymóg 

ustawowy dot. zatrudniania w ośrodkach pomocy społecznej nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych to w 2019r. w województwie spełniało go 176 gmin ze 182. Na dzień 31.12.2019 

roku w województwie małopolskim zatrudnionych było 301 asystentów rodziny (o 8 mniej 

niż przed rokiem). 

W powiatowych centrach pomocy rodzinie w Małopolsce na koniec 2019r. 

zatrudniano łącznie 413 pracowników (o 23 więcej niż przed rokiem). Przeciętnie w jednym 

centrum zatrudnionych było około 22 osoby. W małopolskich PCPR w 2019r. zatrudniano 60 

pracowników socjalnych (o 7 mniej niż przed rokiem). Liczba pracowników socjalnych 

w powiatowych centrach pomocy rodzinie wahała się od 1 do 8. W powiatowych centrach 

pomocy rodzinie w 2019r. zatrudnionych było łącznie 79 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, o 13 mniej niż w roku 2018. 
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Na terenie Powiatu Dąbrowskiego działają 2 miejskie ośrodki pomocy społecznej  

i 5 gminnych ośrodków pomocy społecznej.  

 

 

Wykres nr 7. Liczba mieszkańców na 1 pracownika socjalnego w poszczególnych gminach Powiatu 

Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

Źródło: http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis z dnia 19.11.2020r. 

 

 

W roku 2019, kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie 

tarnowskiej liczyła 7 osób w tym: kadra kierownicza 2 osoby, pracownicy socjalni 1 osoba, 

pozostali pracownicy 4 osoby. Spośród zatrudnionych pracowników 4 posiadało 

wykształcenie wyższe, 3 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie 

pracownika socjalnego posiadał 1 pracownik socjalny. Wśród pracowników 1 osoba 

posiadała specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Ponadto zatrudnionych było 2 

Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  
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Tabela nr 6. Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - stan na 

31.12.2019r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego. 

 

 

 

Tabela nr 7. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego w latach 

2016-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego. 

 

 

Wykres nr 8. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego w latach 

2016-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego. 
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Rok Wskaźnik 

2014 50,00% 

2015 100,00% 

2016 100,00% 

2017 100,00% 

2018 100,00% 

2019 100,00% 

 

Tabela nr 8. Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

Powiatu Dąbrowskiego w latach 2016-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego. 

 

 

 

Wykres nr 9. Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu 

Powiatu Dąbrowskiego w latach 2016-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Dąbrowskiego. 
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Ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego wykonują zadania  

z zakresu pomocy społecznej w gminie. Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy:  

1. 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;  

2. sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, oceny w zakresie 

pomocy społecznej;  

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

pozbawionym;  

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;  

6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

 w wyniku zdarzenia losowego;  

7. 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 świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;  

9. 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;  

10. praca socjalna; 

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

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi;  

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;  

13. dożywianie dzieci;  

14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;  
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15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu;  

16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego;  

17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego;  

18. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników;  

19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;  

20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Z kolei do zadań własnych gminy należy:  

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;  

2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;  

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia  

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;  

4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;  

5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę należy:  

1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną;  

3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi  
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4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia;  

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz  

6. niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy 

społecznej;  

7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku  

i   niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

8. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Celem działalności ośrodków pomocy społecznej jest świadczenie pomocy społecznej 

osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są  

w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  

Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane  

w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do 

likwidowania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju. 

Zadania każdego ośrodka pomocy społecznej określone zostały w ustawie z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej. Do nich w szczególności należy zaliczyć pracę socjalną. 

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

Prowadzona jest ona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 

aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb 

członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny 

lub projekt socjalny. Wykorzystuje się w niej metody i techniki, z poszanowaniem godności 

osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez 

względu na posiadany dochód. Kolejnymi zadaniami są angażowanie społeczności lokalnej  

w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie i wypłacanie 

świadczeń określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, analizowanie 

zjawisk, które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz 

rozbudowywanie infrastruktury socjalnej. Działania podejmowane przez ośrodki 

nadzorowane są przez radę i wójta, burmistrza. Ośrodkiem natomiast kieruje dyrektor, 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

którego powołuje wójt, burmistrz. Dyrektor reprezentuje ośrodek na zewnątrz, organizuje 

jego pracę, rozdziela obowiązki wśród pracowników, nadzoruje i kontroluję wykonywaną 

przez nich pracę, ponosi odpowiedzialność za podjęte przez siebie decyzje. Ośrodki powinny 

w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów 

społecznych.  

 Również powiat realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Do zadań własnych 

powiatu w zakresie pomocy społecznej zaliczamy: 

1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze; 

4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 

5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad 

gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  
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i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 

12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie  

i realizacja programów osłonowych; 

13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 

14. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 

15. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym 

zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 

Natomiast do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 

zaliczamy: 

1. pomoc cudzoziemcom, 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 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023), w zakresie 

indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na 

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

4. udzielanie cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. 

o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy  
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z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej. 

 Na terenie Powiatu Dąbrowskiego, zadania powiatu dotyczące rozwiązywania 

problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

wspierania osób niepełnosprawnych i innych realizowane są przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej (PCPR). Celem działań PCPR w Dąbrowie 

Tarnowskiej jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jest jednostką 

organizacyjną Powiatu Dąbrowskiego, utworzoną uchwałą Nr III/19/99 Rady Powiatu  

w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia powiatowego 

centrum pomocy rodzinie. 

 Działalność PCPR obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne  

i z zakresu administracji rządowej, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, poradnictwo specjalistyczne, w tym w zakresie realizacji ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także inne zadania wynikające z przepisów  

i potrzeb środowiska lokalnego. Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie 

Tarnowskiej funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół Do Spraw 

Orzekania  o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej.  

 Istotnym celem funkcjonowania jednostki jest organizowanie opieki w ramach 

rodzinnej pieczy zastępczej1, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonych w nich dzieci, a także przyznawanie pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo 

-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub 

młodzieżowe ośrodki szkolno wychowawcze.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2008-2019 

nieprzerwanie realizował projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. W latach 2008-

2019 łącznie wykorzystano kwotę w wysokości 3.152,846,68 zł. Obszar tematyczny 

realizowanych projektów dotyczył zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 
1 Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 64/2011 Starosty Dąbrowskiego z dnia 08 grudnia 2011 - Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Dąbrowskiego  
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mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. Realizowano działania skierowane było do osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym do rodzin z problemami 

opiekuńczo - wychowawczymi, rodzin zastępczych, wychowanków rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osób z niepełnosprawnościami, rodzin  

z niepełnosprawnym członkiem w tym z niepełnosprawnym dzieckiem, jak i do otoczenia 

tych osób. Działania w ramach projektów miały charakter wsparcia indywidualnego, 

rodzinnego oraz środowiskowego. Za działania w ramach w/w projektu Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej corocznie w okresie od 2011 do 2015 było 

wyróżniane i otrzymało tytuł „Samorządu Równych Szans”. W roku 2011 i 2015 zostało 

laureatem w małopolskiej edycji konkursu „Samorząd Równych Szans 2011” i otrzymało 

główną nagrodę i tytuł „Małopolski Samorząd Równych Szans”. W roku 2015 w Konkursie 

organizowanym przez Fundację IMAGO oraz FIRR „Równe szanse rodziców dzieci 

niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy” PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymało 

nagrodę główną za działania w ramach projektu w kategorii najlepsze praktyki w zakresie 

wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zakładane rezultaty we wszystkich 

zrealizowanych projektach osiągnięte zostały na poziomie 100% i wyżej. W projektach tych 

w latach 2008-2019 wzięło udział 351 osób, w tym 125 osób z niepełnosprawnościami.  

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) 

dotychczasowa placówka – Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie 

Tarnowskiej uległa reorganizacji w wyniku, której  powstała Jednostka Wspierająca Rodzinę 

w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednostka ta jest placówką socjalizacyjną zapewniającą 

całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Placówka przeznaczona 

jest dla 27 wychowanków.  

Do głównych zadań jednostki należą w szczególności: 

1. zapewnienie dzieciom całodobowej lub okresowej opieki i wychowania, 

2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, 

społecznych i religijnych, 

3. utrzymywanie kontaktów z biologicznymi rodzicami lub innymi członkami 

podopiecznych, 

4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia  

w rodzinnych formach opieki zastępczej, 
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5. współpraca z ośrodkami adopcyjnymi i powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

szkołami do których uczestniczą wychowankowie, sądami, kuratorami sadowymi, itp.  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (art. 54) - osobie 

wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w 

domu pomocy społecznej. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o 

zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób zgodnie z powyższą 

ustawą (art. 19 ust.10) jest zadaniem własnym powiatu. Na terenie Powiatu Dąbrowskiego 

funkcjonują dwa domy pomocy społecznej, prowadzone na zlecenie powiatu, przez: 

1. Caritas Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie – prowadzi on Dom Pomocy 

Społecznej im. św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej przeznaczony dla 33 osób 

przewlekle somatycznie chorych.  

2. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa z Włoch z siedzibą w Kupieninie – prowadzi ono Dom 

Radosnej Starości w Kupieninie, który jest przeznaczony dla 70 osób w podeszłym 

wieku. 

 Domy te zapewniają całodobową opiekę pielęgniarsko -medyczną, wyżywienie, 

zakwaterowanie, usługi opiekuńcze, socjalne, rehabilitacyjne i religijne zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. 

w sprawie domów pomocy społecznej. Wszystkie domy posiadają wymagany standard 

i zezwolenie na funkcjonowanie wydane przez Wojewodę Małopolskiego na czas 

nieokreślony. 

 

Tabela nr 9. Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym  

i o zasięgu ponadgminnym w 2019 roku. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu. 
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Tabela nr 10. Nasycenie usługami w DPS-ach. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych 

w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych w DPS i liczby oczekujących. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu. 

 

 

 

Wykres nr 10. Nasycenie usługami w DPS-ach. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób umieszczonych 

w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób umieszczonych w DPS i liczby oczekujących. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 
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W Powiecie Dąbrowskim działalność prowadzą również takie instytucje pomocy 

społecznej, wsparcia rodziny i osób niepełnosprawnych jak warsztaty terapii zajęciowej, 

środowiskowe domy samopomocy, ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze.  

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego działają dwa warsztaty terapii zajęciowej,  

w Dąbrowie oraz w Kupieninie. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej2 (WTZ) rozpoczęły swoją 

działalność 1 grudnia 2004 roku  z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń". WTZ realizują zadania w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, 

niezbędnych do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnościami niezależnego, 

samodzielnego  i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.  Uczestnikami 

Warsztatów jest 35 osób, które biorą udział w zajęciach terapeutycznych w pracowniach:  

1. techniczno-rolniczej,  

2. muzycznej,  

3. gospodarstwa domowego,  

4. plastycznej,  

5. informatycznej,  

6. higieny życia i profilaktyki zdrowia.  

Uczestnicy ponadto są objęci pomocą psychologiczną, logopedyczną oraz uczestniczą w 

zajęciach rehabilitacji medycznej. W poszczególnych pracowniach Warsztatu, przy 

stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej doskonali się umiejętności uczestników, 

rozwija ich psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształci podstawowe 

zdolności zawodowe, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi  

w znalezieniu zatrudnienia. Głównym zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja zawodowa  

i społeczna podopiecznych, pod fachowym okiem instruktorów, która umożliwi im zdobycie 

odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania  

w przyszłości w społeczeństwie.  

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kupieninie powstały 1 stycznia 2019 roku. 

Uczestnikami Warsztatów jest 25 osób z niepełnosprawnościami. WTZ prowadzą 

rehabilitację społeczną oraz zawodową w trzech pracowniach technik różnych, w których to 

wychowankowie rozwijają m.in. wyobraźnię i umiejętności na wielu płaszczyznach. 

 
2 http://www.wtz.dt.pl/onas.html 
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 Uczestnicy wykonują świece ozdobne, odlewy gipsowe, malują na drewnie, 

przygotowują niepowtarzalne stroiki oraz kartki okolicznościowe, nabywając nowych 

umiejętności plastycznych i komputerowych. Poznają techniki uprawy roślin kwiatowych, 

warzyw. Uczestnicy podczas zajęć biorą aktywny udział w różnego rodzaju pracach 

pomocniczych, naprawczych, remontowych i porządkowych. Po wytężonych zajęciach  

w pracowni gospodarstwa domowego przygotowując się do samodzielności w życiu 

codziennym poprzez naukę przygotowywania posiłków, bezpiecznego posługiwania się 

sprzętem AGD, utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych, współpracy 

 i współdziałania 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy3 rozpoczął działalność 1 grudnia 

2012r. Jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 

z niepełnosprawnością intelektualną, z możliwością świadczenia usług dla 34 osób. Swoim 

obszarem obejmuje uczestników z całego Powiatu Dąbrowskiego.  

Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją 

działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby 

życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia 

integrację społeczną.  

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom 

mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem Uczestnikom ŚDS 

zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb 

obejmującą: 

1. trening funkcjonowania w życiu codziennym, 

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, 

4. terapię ruchową, 

5. poradnictwo psychologiczne, 

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

7. niezbędną opiekę, 

 
3 http://www.sdsolesnica.pl/ 
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8. formy terapii przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 

podjęcia pracy. 

Treningi odbywają się w pracowniach: 

1. kulinarnej i gospodarstwa domowego 

2. komputerowo-multimedialnej 

3. teatralno-muzycznej 

4. dobrego stylu i zaradności życiowej 

5. rękodzieła i plastyki 

6. rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej 

7. umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny) 

Środowiskowy Domy Samopomocy w Dąbrowicy4 funkcjonuje od dnia 1 grudnia 

2015 r. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

prowadzonym przez Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie,  z możliwością świadczenia usług 

dla 40 uczestników. Jest placówką:  

1. typu A, dla osób przewlekle psychicznie chorych,  

2. typu B, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym 

i umiarkowanym oraz lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza 

neurologiczne,  

3. typu C, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 

mając na uwadze osoby starsze borykające się z takimi problemami jak: demencja 

starcza, stany poudarowe, otępienie, choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie 

rozsiane i inne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy jest ośrodkiem przeznaczonym  dla 

mieszkańców Gminy Szczucin oraz w miarę wolnych miejsc dla osób spoza terenu Gminy 

Szczucin, po wcześniejszym porozumieniu pomiędzy gminami.  

Dom zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca 

zamieszkania uczestników i odwożeniu ich po zajęciach do domu, wraz z opieką opiekuna lub 

terapeuty. Uczestnicy mają możliwość spożywania dwóch posiłków przygotowanych  

w ramach treningu kulinarnego.  

 
4 http://www.sdsdabrowica.pl/index.php/home 
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Celem Domu jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, poprzez postępowanie wspierająco – aktywizujące zmierzające do zwiększenie 

zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy 

stanu psychicznego i fizycznego. Postępowanie wspierajaco - aktywizujące  jest 

zindywidualizowane, oparte na elastycznym planie dostosowanym do potrzeb 

psychofizycznych uczestników. Do osiągnięć wyznaczonych celów stosuje się indywidualne, 

grupowe lub zespołowe formy pracy, nad którymi czuwa wykwalifikowana kadra. 

Ośrodkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 

Wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych mogą być dzieci  

i młodzież w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia: 

1. wychowankom z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach: 

a. rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach, 

b. specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności  

w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji, w tym ruchowej, 

c. rekreacyjnych; 

2. wychowankom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 

realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę 

programową kształcenia ogólnego i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3. wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych  

i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć 

psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia. 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonują dwa ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze: 

1. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie  działający przy 

Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie.  

2. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie 

Tarnowskiej z Siedzibą w Szarwarku działający przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.  
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Tabela nr 12. Zasoby instytucjonalne i wsparcia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2018 - 2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu. 
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Tabela nr 13. Środki finansowe na wydatki pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w 

budżecie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2018 - 2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu. 
 

Podział zadań na własne i zlecone ma szczególne znaczenie z punktu widzenia źródeł 

ich finansowania. Zadania własne są finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego 

z dochodów własnych oraz ewentualnie z dotacji, natomiast na zadania zlecone jednostka 

otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji. Źródłami dochodów 

jednostki samorządu terytorialnego w dziale Pomoc Społeczna mogą być dotacje z budżetu 

państwa na zadania zlecone bądź własne, dotacje na zadania realizowane na podstawie 

porozumień jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, środki ze 
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źródeł pozabudżetowych, wpływy z usług, wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy 

domów pomocy społecznej, wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, darowizny, pozostałe 

dochody. 

W Powiecie Dąbrowskim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2019 roku 5.013.629 zł. Poziom wydatków w stosunku do 

roku poprzedniego wzrósł o 375.770 zł. (co stanowi 7,5%). W dziale 855 – Rodzina 

wydatkowano 1.846.092 zł. co stanowi 36,8% ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1.384.115 zł. co stanowi 27,6 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 853 - Pozostałe zadania  

w zakresie polityki społecznej (zadania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością) . 

wydatkowano 1.783.422 zł. co stanowi 35,6 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. 

 

3.2.2. POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJ  W POWIECIE 

             DĄBROWSKIM W LATACH 2008-2012 

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, 

którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 

życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem5.  

Przyczyny udzielania pomocy społecznej wymienione zostały w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z niniejszym artykułem, pomocy społecznej 

udziela się osobom oraz rodzinom w szczególności z powodu: 

1. ubóstwa;  

2. sieroctwa;  

3. bezdomności;  

4. bezrobocia;  

5. niepełnosprawności;  

 
5  www.mpips.gov.pl  

http://www.mpips.gov.pl/
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6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

7. przemocy w rodzinie;  

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

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

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; 

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

13. alkoholizmu lub narkomanii; 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Pomoc społeczna powinna zostać udzielona dopiero wtedy, gdy jednostka w sytuacji 

kryzysowej przestaje być samowystarczalna. Ustawodawca nie definiuje z oczywistych 

względów pojęcia "trudnych sytuacji życiowych", podaje jedynie najczęstsze powody ich 

powstawania (art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Tym samym ocena zaistnienia tej 

przesłanki należy do organów pomocy społecznej6. Podkreślenia wymaga fakt, że pomoc 

społeczna może zostać udzielona rodzinie, czy też osobie poprzez udzielenie dotacji 

przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. 

W celu określenia dominujących problemów społecznych występujących na terenie 

Powiatu Dąbrowskiego posłużono się danymi liczbowymi ze sprawozdań MPiPS-03 

wszystkich (siedmiu) ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu.  Powyższe dane 

obejmują zasięg czasowy pięciu  lat  tj. 2015-2019. 

Powody trudnej sytuacji życiowej ze względu na którą, mieszkańcy Powiatu 

Dąbrowskiego, w poszczególnych gminach, korzystali w latach 2015-2019 ze świadczeń 

z pomocy społecznej, prezentują poniższe tabele i wykresy. 

 
6 Orzeczenie Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie 

o sygn. akt II SA/Po 119/14 
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Liczba rodzin objętych pomocą z powodu ubóstwa  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 43 64 71 64 72 

Mędrzechów 101 102 83 78 75 

Szczucin 459 459 341 283 249 

Radgoszcz 223 190 154 90 99 

Bolesław 37 42 45 34 38 

Dąbrowa Tarnowska 490 482 471 391 340 

Gręboszów 63 52 57 44 43 

OGÓŁEM: 1416 1391 1222 984 916 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezdomności 

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 2 2 2 2 3 

Mędrzechów 0 0 0 0 0 

Szczucin 0 4 4 4 5 

Radgoszcz 1 2 1 1 0 

Bolesław 1 1 1 2 0 

Dąbrowa Tarnowska 9 6 6 4 8 

Gręboszów 0 0 1 0 0 

OGÓŁEM: 13 15 15 13 16 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 0 13 21 18 

Mędrzechów 0 11 0 0 38 
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Szczucin 5 4 35 51 21 

Radgoszcz 6 6 82 56 57 

Bolesław 16 12 12 9 9 

Dąbrowa Tarnowska 144 141 131 118 101 

Gręboszów 5 0 0 5 5 

OGÓŁEM 176 174 273 260 249 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 63 56 54 53 55 

Mędrzechów 72 70 55 47 43 

Szczucin 258 245 171 159 126 

Radgoszcz 119 87 86 57 58 

Bolesław 31 37 35 27 25 

Dąbrowa Tarnowska 360 320 306 246 208 

Gręboszów 37 35 28 27 31 

OGÓŁEM 940 850 735 616 546 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu niepełnosprawności  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 97 49 63 79 80 

Mędrzechów 33 31 32 36 36 

Szczucin 153 144 140 144 154 

Radgoszcz 51 53 70 53 71 

Bolesław 29 21 24 18 22 

Dąbrowa Tarnowska 247 287 304 294 293 

Gręboszów 39 40  48 47 36 
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OGÓŁEM: 649 625 681 571 692 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 60 69 82 75 82 

Mędrzechów 56 55 52 45 37 

Szczucin 90 127 115 110 142 

Radgoszcz 57 75 75 61 90 

Bolesław 40 38 42 36 31 

Dąbrowa Tarnowska 398 477 505 488 490 

Gręboszów 62 56 68 65 60 

OGÓŁEM: 763 897 939 880 932 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 31 25 4 4 6 

Mędrzechów 59 48 40 36 0 

Szczucin 176 148 131 83 122 

Radgoszcz 14 14 17 10 7 

Bolesław 52 46 48 37 30 

Dąbrowa Tarnowska 137 130 107 74 72 

Gręboszów 54 53 39 14 11 

OGÓŁEM: 523 464 386 258 248 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie 

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 12 4 2 3 

Mędrzechów 0 0 5 0 3 
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Szczucin 27 25 28 24 23 

Radgoszcz 17 7 6 1 3 

Bolesław 1 1 2 1 0 

Dąbrowa Tarnowska 3 2 2 4 5 

Gręboszów 1 1 1 1 1 

OGÓŁEM: 49 48 48 33 38 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu alkoholizmu 

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 14 6 4 5 

Mędrzechów 10 14 10 13 11 

Szczucin 30 31 30 19 19 

Radgoszcz 33 34 9 2 3 

Bolesław 2 4 4 4 2 

Dąbrowa Tarnowska 22 33 42 40 34 

Gręboszów 6 4 5 5 2 

OGÓŁEM: 103 134 106 87 76 

OGÓŁEM: 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu trudności w przystosowaniu się do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 2 2 0 2 0 

Mędrzechów 1 5 2 3 2 

Szczucin 4 4 6 14 6 

Radgoszcz 1 0 0 0 0 

Bolesław 0 0 1 2 1 

Dąbrowa Tarnowska 6 6 8 6 7 
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Gręboszów 0 0 1 1 1 

OGÓŁEM: 14 17 18 28 17 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 0 0 0 0 

Mędrzechów 0 0 0 0 0 

Szczucin 0 0 1 0 0 

Radgoszcz 0 0 0 0 0 

Bolesław 0 0 0 0 0 

Dąbrowa Tarnowska 0 0 0 0 0 

Gręboszów 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM: 0 0 1 0 0 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu zdarzeń losowych  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 2 0 1 1 1 

Mędrzechów 0 1 0 0 0 

Szczucin 7 5 11 7 17 

Radgoszcz 6 5 3 3 7 

Bolesław 0 0 1 1 0 

Dąbrowa Tarnowska 2 1 1 1 52 

Gręboszów 2 0 2 0 4 

OGÓŁEM: 19 12 19 13 81 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu sytuacji kryzysowych  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 0 0 0 0 
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Mędrzechów 0 0 0 0 0 

Szczucin 0 0 0 0 0 

Radgoszcz 21 22 0 0 0 

Bolesław 0 0 0 0 0 

Dąbrowa Tarnowska 0 0 0 1 0 

Gręboszów 0 1 0 0 0 

OGÓŁEM: 21 22 0 1 0 

Liczba rodzin objętych pomocą z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej  

GMINY 2015 2016 2017 2018 2019 

Olesno 0 0 0 0 60 

Mędrzechów 0 0 0 0 0 

Szczucin 0 0 0 0 366 

Radgoszcz 0 0 0 0 92 

Bolesław 1 0 0 0 10 

Dąbrowa Tarnowska 0 0 0 0 52 

Gręboszów 0 0 0 0 22 

OGÓŁEM: 1 0 0 0 602 

 

Tabela nr 14. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  poszczególnych gminach Powiatu 

Dąbrowskiego w latach 2015-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej  
 

Analizując dane ujęte w tabeli nr 13 oraz na poniższym wykresie nr 11 można 

stwierdzić iż dominującymi problemami społecznymi ze względu na które została udzielona 

przez ośrodki pomocy społecznej pomoc w Powiecie Dąbrowskim są:  

1. Ubóstwo -26 %  

2. Długotrwała lub ciężka choroba – 20 % 

3. Bezrobocie - 16 % 

4. Niepełnosprawność – 15 % 
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5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 8  % 

6. Potrzeba ochrony macierzyństwa – 5%  

 

 

Wykres nr 11. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  poszczególnych gminach Powiatu 

Dąbrowskiego przez okres 5 lat – narastająco na dzień 31.12.2019 w ujęciu procentowym 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej  
 

Ubóstwo oraz bezrobocie na przełomie ostatniego pięciolecia wykazuje tendencję 

spadkową. Natomiast problem długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności 

osiągnął każdego roku wykazywał tendencję wzrostową. Trudna sytuacja życiowa 

spowodowana bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na przełomie lat 2015-

2019 dość dynamicznie przyjmuje wartości zniżkowe z liczby rodzin - 523 w 2015 roku do 

liczby rodzin - 248 w roku 2012. 

W latach 2015-2019 nie odnotowano osób, które korzystałyby z pomocy społecznej  

z powodu:  handlu ludźmi oraz  trudności w integracji osób – uchodźcy. 
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Analiza powyższych danych pozwoliła na ustalenie dominujących w Powiecie  

powodów przyznawania pomocy społecznej.  

Osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie 

sama jej przezwyciężyć, może zwrócić się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej  

o udzielenie odpowiedniego świadczenia, które uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, 

niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia 

ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Prawo do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku 

występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej7: 

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza „kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej”; 

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza „kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie”; 

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę  

w rodzinie, zwanego „kryterium dochodowym rodziny”. 

 
7 Zgodnie z założeniami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, co trzy lata dochodzi do zmian w wysokości 

kryteriów dochodowych, upoważniających do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Ostatnia 

weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych została uwzględniona w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z 11.07.2018 roku. Zmiany te weszły w życie w październiku 2018 roku 

i będą aktualne do 31 października 2021 roku. I tak: 

1. kryterium dochodowe: 

a. Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł (wzrost o 11 proc., z 634 zł), 

b. Dla osoby w rodzinie – na poziomie 528 zł (wzrost o 3 proc., z 514 zł), 

c. Kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł (wzrost o 7 proc., z 288 zł), 

2.  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 

a. kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na 

kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1 763 zł 

(wzrost 2 proc.), 

b. minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla 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 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 647 zł (wzrost o 7 

proc.), 

c. maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla 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 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1 376 zł (wzrost o 3 

proc.). 

3.  maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł (wzrost o 7 proc.) 
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Świadczenia z pomocy społecznej dzieli się na świadczenia pieniężne  

i niepieniężne. 

Do świadczeń pieniężnych należą: 

1. zasiłek stały, 

2. zasiłek okresowy, 

3. zasiłek celowy, 

4. specjalny zasiłek celowy, 

5. zasiłek oraz pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, 

6. pomoc na usamodzielnienie, 

7. pomoc na kontynuowanie nauki, 

8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, 

9. świadczenie dla cudzoziemców na naukę języka polskiego. 

Do świadczeń, niepieniężnych należą: 

1. praca socjalna, 

2. bilet kredytowany, 

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

4. składki na ubezpieczenia społeczne, 

5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 

6. sprawienie pogrzebu, 

7. poradnictwo specjalistyczne, 

8. interwencja kryzysowa, 

9. schronienie, 

10. posiłek, 

11. niezbędne ubranie, 

12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych 

domach pomocy, 

13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia, 

14. mieszkanie chronione, 

15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, 

16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie –  

w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. 
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GMINA OLESNO 

 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 14 12 12 9 18 127 144 129 104 171 5401

1 

6942

7 

6256

5 

5716

1 

9337

5 

14 12 12 9 18 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

29 30 57 47 50 123 133 315 307 390 6098

6 

5940

1 

1107

74 

1096

24 

1326

64 

29 29 56 47 50 

 SCHRONIENIE 1 2 2 1 3 142 276 281 155 348 2323 5029 5916 3886 8608 1 2 2 1 3 

 POSIŁEK 83 83 69 62 54 1059

7 

9598 9177 8433 6659 2257

2 

2022

9 

1965

5 

1959

6 

1719

0 

43 40 35 30 26 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

0 0 3 5 4 0 0 668 3438 2599 0 0 1020

0 

5611

6 

4422

0 

0 0 3 4 4 

 ZASIŁKI CELOWE 

NA POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W 

WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3000 

 

0 

 

1800 

 

7000 

 

5000 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

88 89 108 107 98 x x x x x 8169

5 

0 1226

35 

1471

98 

1515

91 

88 0 107 105 97 

 OGÓŁEM: 217 216 252 231 228 1099

1 

1015

1 

1057

1 

1243

8 

1016

8 

2245

87 

1540

86 

3335

45 

4005

81 

4526

48 

177 83 216 197 199 

 

GMINA MĘDRZECHÓW 

 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano decyzją 

świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 21 23 20 21 19 230 235 218 213 199 9811

1 

1130

90 

1070

25 

1100

07 

1093

53 

21 23 20 21 19 
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 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

33 32 28 30 28 115 113 102 96 170 5207

3 

4747

0 

4413

4 

3305

1 

2986

2 

33 32 28 30 28 

 POSIŁEK 151 140 127 109 105 1957

7 

1748

9 

1592

2 

1402

5 

1231

1 

4269

5 

4232

4 

3918

1 

3384

2 

3145

1 

85 74 63 58 105 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

3 2 6 6 4 1016 902 2550 2441 1352 1883

1 

1732

4 

3412

1 

3238

5 

2559

0 

3 2 6 6 4 

 ZASIŁKI 

CELOWE NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6043 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

61 54 40 33 43 x x x x x 3860

0 

2700

8 

2377

4 

2534

6 

2283

5 

61 54 40 33 42 

 OGÓŁEM: 269 252 221 199 199 2093

8 

1874

0 

1879

2 

1677

5 

1403

2 

2503

10 

2532

59 

2482

35 

2346

31 

2190

91 

203 186 157 148 146 

 

GMINA SZCZUCIN 

 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 57 51 53 60 64 540 538 526 593 642 23882

2 

26915

2 

26272

4 

30917

3 

34360

5 

55 50 52 58 63 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

87 97 85 72 59 430 436 389 343 340 19108

9 

18929

0 

16351

6 

13750

7 

13815

4 

87 97 85 72 59 

 SCHRONIENIE 0 0 3 1 1 0 0 338 365 365 0 0 835 10980 11414 0 0 3 1 1 

 POSIŁEK 648 584 547 474 453 91012 99508 91142 86278 82758 19401

4 

22961

1 

23374

8 

22075

5 

22187

5 

362 333 320 273 252 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

15 21 25 20 25 7771 11064 10883 9850 9978 84841 11963

6 

17065

7 

16497

6 

16623

7 

15 21 24 20 24 
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 ZASIŁKI 

CELOWE NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

 

7 

 

 

5 

 

11 

 

7 

 

15 

 

6 

 

 

7 

 

11 

 

7 

 

14 

 

 

18800 

 

 

23589 

 

24000 

 

14500 

 

8984 

 

6 

 

 

5 

 

11 

 

7 
14 

 

 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

398 267 237 210 186 x x x x x 24493

4 

18461

7 

17344

3 

14242

6 

15164

5 

380 263 236 204 185 

 POMOC NA 

EKONOMICZNE 

USAMODZIELNI

ENIE 

0 0 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 OGÓŁEM: 1212 1025 961 844 803 99759 11155

3 

10328

9 

97436 94097 97250

0 

10158

95 

10289

23 

10003

17 

10419

14 

905 769 731 635 598 

 

GMINA RADGOSZCZ 

 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 22 21 25 22 22 226 245 265 136 208 10582

7 

12583

5 

13828

8 

74666 11542

7 

22 21 25 22 22 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

81 40 53 34 38 275 157 277 100 275 13009

3 

78808 87833 27099 99029 78 40 51 34 38 

 SCHRONIENIE 1 1 1 1 0 120 108 37 81 0 2000 1767 649 2103 0 1 1 1 1 0 

 POSIŁEK 375 305 266 191 188 52847 44450 36303 17378 25251 11567

0 

11025

3 

10497

4 

50602 82964 181 152 140 98 88 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

0 0 14 12 18 0 0 1145 935 2406 0 0 16507 20518 71796 0 0 9 8 15 

 ZASIŁKI 

CELOWE NA 
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POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

6 5 3 1 7 6 5 3 1 7 11000 18000 6500 10000 17200 6 5 3 1 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

141 118 115 64 128 x x x x x 18123

4 

12028

3 

13192

5 

49904 16230

6 

141 116 113 64 126 

 OGÓŁEM: 626 490 477 325 401 53474 44965 38030 18631 28147 54582

4 

45494

6 

48667

6 

23489

2 

54872

2 

429 335 342 228 296 

 

GMINA BOLESŁAW 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 5 6 6 6 6 58 64 60 64 67 27925 35182 31610 30606 33679 5 6 5 5 5 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

21 17 27 28 25 50 50 86 96 98 17294 17701 33184 30112 34126 20 17 25 21 24 

 SCHRONIENIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 POSIŁEK 115 92 92 92 92 11582 10552 10967 10913 13773 29979 26125 24970 27051 26445 56 46 45 42 48 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

5 3 3 6 5 460 480 640 2404 1950 3675 8482 18019 36868 3319 4 3 3 6 5 

 ZASIŁEK 

CELOWY NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW NA 

ŚWIADCZENIA 

ZDROWOTNE 

OSOBOM 

NIEMAJĄCYM 

DOCHODU I 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

204 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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MOŻLIWOŚCI 

UZYSKANIA 

ŚWIADCZEŃ NA 

PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O 

ŚWIADCZENIAC

H OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANY

CH ZE 

ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

 ZASIŁKI 

CELOWE NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

26 46 40 45 44 x x x x x 8316 24844 14291 24485 15919 26 44 33 43 42 

 OGÓŁEM: 172 164 169 177 174 12150 11146 11754 13477 15890 87189 11233

4 

12307

4 

14912

2 

11369

2 

111 116 112 117 126 

 

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 106 116 132 129 128 1051 1183 1335 1362 1320 48378

9 

59544

6 

68656

5 

71188

9 

71325

6 

105 113 130 127 128 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

293 330 396 343 306 1750 1802 2682 2542 2205 68859

4 

71095

2 

84150

0 

70100

8 

62431

3 

282 324 385 338 299 

 SCHRONIENIE 0 0 0 4 4 0 0 0 211 611 0 0 0 5208 22367 0 0 0 4 4 
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 POSIŁEK 557 555 574 449 324 557 76497 81050 60040 44001 24300

0 

24200

9 

25554

3 

20303

6 

18832

6 

321 315 332 262 183 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

14 23 36 36 32 1845 3240 6723 7194 6018 26862 43459 84917 93267 11270

8 

14 22 36 36 32 

 ZASIŁKI 

CELOWE NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

19 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

19 

 

 

1500 

 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

0 

 

 

11200 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

19 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

393 499 573 504 513 x x x x x 21083

9 

28475

5 

46159

7 

69543

4 

63837

5 

382 493 554 500 505 

 OGÓŁEM: 1365 1527 1712 1461 1326 82779 82723 91791 71138 54174 165458

4 

187762

1 

233112

2 

240984

2 

231054

5 

1106 1268 1438 1267 1170 

 

GMINA GRĘBOSZÓW 

 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenia 

 

Liczba świadczeń 

 

Kwota świadczeń 

 

Liczba rodzin 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 ZASIŁKI STAŁE 6 7 12 12 11 56 77 121 126 131 27777 35967 54103 56575 62995 6 6 11 11 11 

 ZASIŁKI 

OKRESOWE 

20 21 22 17 20 123 131 174 141 178 49692 50500 55830 49922 53433 20 21 22 17 20 

 SCHRONIENIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 POSIŁEK 96 92 86 73 68 13462 13440 11694 9414 8856 37762 37046 33086 26750 25212 51 52 48 41 38 

 UBRANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

5 5 6 9 10 1387 1069 1823 1945 1598 14615 18078 27985 30614 33287 5 5 6 9 10 

 ZASIŁKI  
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CELOWE NA 

POKRYCIE 

WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH 

W WYNIKU 

ZDARZENIA 

LOSOWEGO 

2 0 2 0 4 2 0 2 0 4 9748 0 8637 0 0 2 0 2 0 4 

 INNE ZASIŁKI 

CELOWE  I W 

NATURZE 

71 60 75 64 78 x x x x x 65142 

 

60759 71299 78430 10453

4 

70 58 75 64 78 

 OGÓŁEM: 200 185 203 175 191 15030 14717 13814 11626 10767 204736 202350 250940 242291 281611 154 142 164 142 161 

 

Tabela nr 15. Rodzaj przyznanych świadczeń z pomocy społecznej  poszczególnych gminach Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Wykres nr 12. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w poszczególnych gminach Powiatu Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

Źródło: http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis z dnia 19.11.2020r. 
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Wykres nr 13. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w poszczególnych gminach Powiatu 

Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

Źródło: http://obserwator.rops.krakow.pl/differenceanalysis z dnia 19.11.2020r. 

 

 Patrząc na powyższe zestawienia można zauważyć, iż najczęściej przyznawanym 

zasiłkiem z pomocy społecznej jest świadczenie w formie posiłku lub świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Podstawą prawną, przyznania takiego 

świadczenia jest art. 8, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz 

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 

Najwięcej zasiłków w formie pieniężnej przyznawanych jest w Gminie Dąbrowa tarnowska  

a najmniej w Gminie Mędrzechów. Natomiast Gmina Dąbrowa Tarnowska, znajduje się na 

ostatnim miejscu jeśli chodzi u świadczenia pomocy społecznej w formie niepieniężnej.  

Pomoc i wsparcie w Powiecie Dąbrowskim z pomocy społecznej świadczone było nie 

tylko przez ośrodki pomocy społecznej, ale również przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W samym tylko roku  2019 roku pomoc taką uzyskało 

1.012 osób, co stanowiło 1,7% wszystkich mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. W roku 

2019, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 

zwiększyła się o 25 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej pozostała na tym samym poziomie w stosunku do roku 2018.  W przypadku 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 1 osoby, co 

oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 1 osobę. Poniżej w formie graficznej  
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i tabelarycznej przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób  

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika 

deprywacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej, w podziale na 

płeć i grupy wiekowe.  

  

 

 

Tabela nr 16. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez PCPR w Dąbrowie 

Tarnowskiej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 

 

 

 

Wykres nr 14. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez PCPR w Dąbrowie 

Tarnowskiej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 
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Tabela nr 17. Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez PCPR w Dąbrowie 

Tarnowskiej w latach 2014-2019r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 

 

Tabela nr 18. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez PCPR w Dąbrowie 

Tarnowskiej w latach 2014-2019r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 

3.3. BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO 

 

Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania polityki społecznej jest zwalczanie 

negatywnych skutków bezrobocia. Bezrobocie jest zjawiskiem jawnym i trwałym. 

Z okresu transformacji systemowej stało się ono jednym z problemów makroekonomicznych 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

i makrospołecznych Polski. Zjawisko bezrobocia można rozpatrywać w aspekcie 

wywoływanych przez to zjawisko skutków pozytywnych, oraz negatywnych. Bezrobocie to 

niezwykle ważny problem polityki społecznej zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym.  

Jest zjawiskiem wielowątkowym, wywierającym głównie negatywny wpływ na wszystkie 

najważniejsze sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego. 

Bezrobocie jest pojęciem złożonym, dynamicznym i trudnym do jednoznacznego 

określenia. W ujęciu encyklopedycznym, bezrobocie to sytuacja, w której na rynku obecnych 

jest więcej osób zdolnych i chętnych do pracy niż stanowisk, które mogłyby one obsadzić. Do 

czynienia mamy więc z nadwyżką podaży siły roboczej nad popytem.  

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Główny Urząd Statystyczny, do grona 

bezrobotnych zaliczyć należy osoby, które poszukują pracy i są zdolne i gotowe do tego, by ją 

podjąć. Zestawienie to dotyczy ludności w wieku produkcyjnym, która nie uczy się w trybie 

dziennym. 

W samym sednie pojęcia „bezrobocie” mieszczą się jego dwa zasadnicze i trwale 

łączące się ze sobą aspekty: ekonomiczny i społeczny. Uważa się, że pojęcie bezrobocia 

można analizować w dwóch zasadniczych aspektach: przedmiotowymi podmiotowym.  

W ujęciu przedmiotowym bezrobocie traktowane jest jako problem ekonomiczny,  

a dokładniej jako kategoria analityczna rynku pracy i oznacza niezrealizowaną podaż pracy, 

będącą rezultatem nierównowagi między podażą siły roboczej (czyli zasobami pracy),  

a popytem na pracę (miejscami pracy). W ujęciu podmiotowym, bezrobocie rozpatrywane jest 

od strony jednostek dotkniętych brakiem pracy i oznacza stan bezczynności zawodowej osób 

zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia, dla których podstawą egzystencji 

są dochody z pracy. To określenie odnosi się do społecznych aspektów bezrobocia, 

wskazując, że jest ono niezwykle ważną kwestią społeczną.  

Zarówno pojęcie pracy jak i braku zatrudnienia - czyli bezrobocie są wartościami  

o bardzo szczególnym znaczeniu. Wywierają one niezaprzeczalny, decydujący wpływ na 

ogólnie rozumianą sytuację bytową i tym samym na przyszłość oraz los poszczególnych 

jednostek ludzkich, a także całych społeczeństw będących ich sumą. 

Terminem pokrewnym z terminem bezrobocie są jest rynek pracy. Jest to rodzaj 

rynku ekonomicznego na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty,  

a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Innym 

terminem jest pojęcie bezrobotnego. Przez bezrobotnego można rozumieć osobę 

niezatrudnioną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy 
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zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze 

czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Natomiast wąską stosują  Urzędy Pracy (powiatowe 

lub wojewódzkie). Mianowicie bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1409, 2023) jest osoba poszukująca zatrudnienia, która:  

1. ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia),  

2. nie ukończyła 65 lat w przypadku kobiet i 67 lat w przypadku mężczyzn,  

3. aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na 

szkolenie przez PUP.  

4. jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać 

zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).  

 Długotrwałe bezrobocie to pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej  

12 miesięcy  w ciągu ostatnich 24 miesięcy.  

W ustawie o pomocy społecznej nie zawarto wyjaśnienia pojęcia osoby bezrobotnej. 

Zapisano natomiast definicję osoby zatrudnionej – to osoba pozostająca w zatrudnieniu                      

w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub prowadząca 

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów dotyczących działalności gospodarczej. 

Osobę bezrobotną można więc scharakteryzować za pomocą negatywnej wersji powyższej 

definicji. Bezrobotnym będzie więc ten, kto nie jest zatrudniony i nie prowadzi działalności 

gospodarczej. Osoba bezrobotna to również ta, która nie jest rolnikiem. Nie pracujący, nie 

prowadzący działalności gospodarczej i nie będący rolnikiem wnioskodawca musi być także 

zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Zatem w przypadku 

osoby zgłaszającej się po pomoc społeczną, która nie pracuje, ale nie jest zarejestrowana  

w urzędzie pracy, nie zachodzą przesłanki do udzielenia pomocy z tytułu bezrobocia. 

 Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej 

kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus 

osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia  

w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się 

pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa. 

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2019 zmniejszyła się 

liczba niepracujących Małopolan, tj. bezrobotnych (poszukujących pracy) oraz biernych 

(nieposzukujących pracy).Pozostawanie poza rynkiem pracy w przypadku części osób było 

świadomym wyborem, jednak dla dużej grupy wynikało z problemów zdrowotnych czy też 
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sprawowania opieki nad osobą zależną. Poprawiła się sytuacja osób młodych, o czym 

świadczy m.in. wyraźny spadek odsetka NEETsów (tj. młodych niepracujących i nieuczących 

się). W 2019 r. zanotowano w Małopolsce rekordowo niski poziom bezrobocia. Na koniec 

grudnia liczba osób bezrobotnych (niepracujących i poszukujących pracy), zarejestrowanych 

w powiatowych urzędach pracy, wyniosła 62 610 i osiągnęła najniższy stan w ciągu ostatnich 

10 lat. Rok 2019 nie przyniósł spodziewanego spowolnienia dynamiki spadku bezrobocia. 

Liczba osób bezrobotnych w województwie zmniejszyła się o 12%, podczas gdy w roku 

poprzednim zanotowano spadek na poziomie 10% 

 

 

Wykres nr 15. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce  

w latach 2013-2019. 

Źródło: https://wupkrakow.praca.gov.pl/ 
 

Wahania bezrobocia obserwowane w 2019r. miały naturalny, sezonowy charakter. 

Wzrost zainteresowania pracą w okresie wiosenno-letnim oraz zwiększenie liczby rejestracji 

w okresie jesienno-zimowym spowodowane jest okresową działalnością niektórych branż, np. 

budowlanej czy turystycznej. Potwierdzają to także dane dotyczące napływu i odpływu osób 

bezrobotnych. Tylko w dwóch pierwszych i dwóch ostatnich miesiącach roku liczba osób 

zarejestrowanych przekraczała liczbę osób wyrejestrowujących się z PUP. O korzystnej 

sytuacji w województwie świadczył też niski poziom stopy bezrobocia. Na koniec roku, 

stopa, czyli udział bezrobotnych w ogóle ludności aktywnej zawodowo, wyniósł 

 w Małopolsce 4,1% i tym samym uplasował województwo na trzecim miejscu (po woj. 

wielkopolskim i śląskim) w Polsce. W ciągu roku wartość stopy bezrobocia zmniejszyła się o 

0,6 p. p. 
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Wykres nr 16. Stopa bezrobocia w województwach, stan na grudzień 2019 

Źródło: https://wupkrakow.praca.gov.pl/ 
 

Podobnie jak w latach poprzednich, widać było duże zróżnicowanie poziomu 

bezrobocia w poszczególnych powiatach. Na koniec 2019r. stopa w województwie mieściła 

się w przedziale od 2,0% w Krakowie do 10,0% w powiecie dąbrowskim.  We wszystkich 

powiatach (poza suskim, gdzie stopa utrzymała się na tym samym poziomie) odnotowano 

niższą stopę bezrobocia w stosunku do 2018r. Największy spadek miał miejsce w powiecie 

bocheńskim (o 1,9 p. p.), proszowickim (o 1,7 p. p.) i chrzanowskim (o 1,6 p. p.). 

 

 

Rysunek nr 5. Stopa bezrobocia w małopolskich powiatach, stan na koniec 2019 r. 

 Źródło: https://wupkrakow.praca.gov.pl/ 
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Spadek bezrobocia, który widać w rejestrach powiatowych urzędów pracy, potwierdza 

także Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)8. Według BAEL, w ostatnim 

kwartale 2019r. w Małopolsce liczba osób bezrobotnych wyniosła 30 tys., czyli o połowę 

mniej niż w IV kwartale 2018r. (60 tys.). Stopa bezrobocia wyniosła 2,0%, tj. mniej niż rok 

wcześniej o 2,1 p. p. i mniej niż średnio w kraju o 0,9 p. p. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

stopa bezrobocia wg BAEL corocznie była niższa od rejestrowanej. Ma to związek z faktem, 

że w BAEL do bezrobotnych nie zalicza się osób, które pracują w szarej strefie lub nie są 

 w rzeczywistości zainteresowane podjęciem pracy. Największa rozbieżność była widoczna  

w 2014r. (2,7 p. p. różnicy), a najbardziej zbliżone wartości odnotowano w 2017r. (0,3 p. p. 

różnicy). W 2019r. po raz pierwszy stopa bezrobocia rejestrowanego stanowiła dwukrotność 

stopy liczonej wg BAEL. 

Jak zostało wyżej wspomniane na dzień 31 grudnia 2019r. stopa bezrobocia  

w Powiecie Dąbrowskim wyniosła 10,%. Stopa bezrobocia dla województwa wynosi 4,1% 

dla kraju wynosi 5,2%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Dąbrowskim 

wynosiła 2.368, w tym 58,11% stanowiły kobiety, 41,89% mężczyźni. Odnotowano wysoki 

udział osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 1 roku bez pracy) - ta grupa bezrobotnych 

990 osób stanowiła 41,81% ogółu zarejestrowanych na koniec roku 2019r. Poniżej w formie 

graficznej i tabelarycznej zaprezentowane są szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę 

ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę 

bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik 

bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej). 

 

Tabela nr 19. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z 

prawem do zasiłku w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 
8 Bezrobotny wg BAEL to osoba w wieku 15-74 lata, która jednocześnie spełnia trzy warunki: w okresie 

badanego tygodnia nie była osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy i była gotowa podjąć pracę w 

badanym tygodniu lub następnym. Za bezrobotnego uważa się również osobę, która nie poszukiwała pracy, 

ponieważ oczekiwała na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz była gotowa ją podjąć. W 

badaniu BAEL do bezrobotnych nie zalicza się osób, które pracują w szarej strefie lub nie są w rzeczywistości 

zainteresowane podjęciem pracy   
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Wykres  nr 18. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z 

prawem do zasiłku w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 

 

 

Tabela nr 20. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych długotrwale oraz liczba osób bezrobotnych z 

prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Powiat na tle województwa, powiat na tle kraju. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 

 

 

Wykres nr 18. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych długotrwale oraz liczba osób bezrobotnych                  

z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Powiat na tle województwa, powiat na tle kraju. 

Źródło: Opracowanie PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu 
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rok/miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2015 
ogółem 4358 4346 4172 3960 3804 3686 3669 3682 3678 3658 3695 3850 

kobiety 2241 2220 2135 2054 2009 1956 1966 1976 1966 1937 1943 1981 

2016 
ogółem 4078 4109 3929 3651 3452 3313 3320 3257 3203 3175 3193 3263 

kobiety 2088 2078 1991 1880 1843 1804 1850 1835 1793 1775 1774 1774 

2017 
ogółem 3437 3411 3261 3070 2955 2781 2799 2822 2755 2673 2695 2820 

kobiety 1837 1791 1718 1667 1656 1571 1619 1641 1584 1520 1521 1575 

2018 
ogółem 2992 2971 2909 2782 2631 2516 2563 2540 2499 2453 2449 2550 

kobiety 1650 1633 1603 1561 1500 1458 1514 1526 1464 1439 1431 1476 

2019 

ogółem 2752 2769 2635 2478 2498 2403 2343 2297 2249 2228 2256 2368 

kobiety 1578 1570 1506 1465 1503 1455 1458 1443 1394 1352 1360 1376 

             

 

Tabela nr 21. Struktura bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  latach 2014-2019r. 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

 

Miesiąc  Polska Małopolska Powiat dąbrowski 

STYCZEŃ 11,9 10,1 17,7 

LUTY 11,9 10,1 17,7 

MARZEC 11,5 9,9 17,1 

KWIECIEŃ 11,1 9,4 16,4 

MAJ 10,7 9,0 15,8 

CZERWIEC 10,2 8,6 15,4 

LIPIEC 10,0 8,4 15,3 

SIERPIEŃ 9,9 8,3 15,4 

WRZESIEŃ 9,7 8,3 15,4 

PAŹDZIERNIK 9,6 8,2 15,3 

LISTOPAD 9,6 8,2 15,4 

GRUDZIEŃ 9,8 8,4 16,1 

Tabela nr 22. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2015 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia
https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia
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Miesiąc  Polska Małopolska Powiat dąbrowski 

STYCZEŃ 10,3 8,8 16,9 

LUTY 10,3 8,8 17,0 

MARZEC 10,0 8,5 16,3 

KWIECIEŃ 9,5 8,1 15,3 

MAJ 9,1 7,7 14,6 

CZERWIEC 8,8 7,3 14,1 

LIPIEC 8,6 7,0 14,1 

SIERPIEŃ 8,5 6,9 13,9 

WRZESIEŃ 8,3 6,7 13,7 

PAŹDZIERNIK 8,2 6,6 13,6 

LISTOPAD 8,2 6,6 13,6 

GRUDZIEŃ 8,2 6,6 13,9 

 

Tabela nr 23. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2016 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

  

Miesiąc  Polska Małopolska Powiat dąbrowski 

STYCZEŃ 8,5 6,8 14,4 

LUTY 8,4 6,7 14,3 

MARZEC 8,0 6,4 13,8 

KWIECIEŃ 7,6 6,1 13,1 

MAJ 7,3 5,9 12,7 

CZERWIEC 7,0 5,6 12,0 

LIPIEC 7,0 5,6 12,1 

SIERPIEŃ 7,0 5,6 12,1 

WRZESIEŃ 6,8 5,5 11,9 

PAŹDZIERNIK 6,6 5,3 11,6 

LISTOPAD 6,5 5,3 11,6 

GRUDZIEŃ 6,6 5,3 12,0 

Tabela nr 24. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2017 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia
https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia


 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

Miesiąc  Polska Małopolska Powiat dąbrowski 

STYCZEŃ 6,8 5,5 12,6 

LUTY 6,8 5,5 12,5 

MARZEC 6,6 5,3 12,3 

KWIECIEŃ 6,3 5,1 11,8 

MAJ 6,1 4,9 11,2 

CZERWIEC 5,8 4,7 10,8 

LIPIEC 5,8 4,7 11,0 

SIERPIEŃ 5,8 4,7 10,9 

WRZESIEŃ 5,7 4,7 10,7 

PAŹDZIERNIK 5,7 4,6 10,5 

LISTOPAD 5,7 4,7 10,5 

GRUDZIEŃ 5,8 4,7 10,8 

 

Tabela nr 25. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2018 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

 

 Miesiąc  Polska Małopolska Powiat dąbrowski 

STYCZEŃ 6,1 4,9 11,5 

LUTY 6,1 4,9 11,5 

MARZEC 5,9 4,7 11,0 

KWIECIEŃ 5,6 4,5 10,4 

MAJ 5,4 4,3 10,5 

CZERWIEC 5,3 4,2 10,2 

LIPIEC 5,2 4,2 9,9 

SIERPIEŃ 5,2 4,1 9,8 

WRZESIEŃ 5,1 4,1 9,6 

PAŹDZIERNIK 5,0 4,0 9,5 

LISTOPAD 5,1 4,0 9,6 

GRUDZIEŃ 5,2 4,1 10,1 

Tabela nr 26. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2019 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

 

https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia
https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia
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Wykres nr 19. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

Źródło: Opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie danych PUP w Dąbrowie 

Tarnowskiej 

 

Jak widać na powyższych danych na przestrzeni lat stopy bezrobocia w Powiecie 

Dąbrowskim ulegały systematycznie zmniejszeniu z 9,8% (stan na dzień 31.12.2015) do 5,2% 

(stan na dzień 31.12.2019). 

Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w roku 2019 

wskazuje, iż rolniczo-przemysłowy charakter gospodarki Powiatu Dąbrowskiego oraz poziom 

urbanizacji mają decydujący wpływ na stan i strukturę występującego na nim bezrobocia.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w ewidencji osób bezrobotnych 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (PUP)  pozostawało 2 368 osób. Jak 

wskazuje PUP liczba ta była niższa o 182 osoby w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. 

Wielkość bezrobocia w powiecie dąbrowskim w latach 2011-2012 prezentuje tabela 

poniżej. Rozszerzoną informację o bezrobociu w Powiecie Dąbrowskim – stan na 31 grudnia 

2019 prezentuje poniższa tabela.  
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Tabela nr 27. Rozszerzona informacja o bezrobociu w Powiecie Dąbrowskim – stan na 31 grudnia 2019 

Źródło: https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia 

 

 Jak wynika z powyższych danych tendencje spadkowe wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego 

miały miejsce w miesiącach od stycznia do grudnia 2019r. Z kolei największą liczbę bezrobotnych datuje się na miesiąc luty 2019r.   

  Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, iż największy udział w populacji bezrobotnych na dzień 31.12.2019r. miały 

następujące grupy: 

1. bezrobotni wieku 25-34 - 786 osób,  

2. bezrobotni wieku 35-44 – 503 osoby, 

3. bezrobotni wieku 18-24 – 466 osób, 

4. bezrobotni bez prawa do zasiłku – 1955 osób, 

5. bezrobotni zarejestrowani powyżej 24 miesięcy – 624 osoby, 

6. bezrobotni zamieszkali na wsi -1771 osób, 

7. bezrobotni poprzednio pracujący – 2071 osób  

8. bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 845 osób  

https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/poziom-i-struktura-bezrobocia


 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 

 Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2019 dominowały osoby posiadające wykształcenie 

zasadnicze zawodowe (ok 35,69 %). W dalszej kolejności były to osoby z wykształceniem: 

policealnym i średnim zawodowym (20,40%) oraz gimnazjalnym i poniżej (19,13%). Udział 

osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym w całej populacji bezrobotnych był najniższy 

i wyniósł 12,63% ogółu bezrobotnych.  

 Szczególnego wsparcia na rynku Powiatu Dąbrowskiego wymagają osoby 

niepełnosprawne, gdyż praca stanowi dla nich nie tylko źródło dochodów umożliwiających 

zaspokojenie potrzeb, ale często jest skutecznym sposobem rehabilitacji społeczno-

zawodowej.  Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba zarejestrowanych niepełnosprawnych 

bezrobotnych wynosiła 105 osób i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego była 

wyższa o 22 osoby. Niepełnosprawni bezrobotni stanowili 4,44% ogółu bezrobotnych.   

 Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez działania wspierające 

aktywne poszukiwanie pracy przez osoby bezrobotne zwiększa możliwość monitorowania ich 

aktywności na rynku pracy, a tym samym staje się dodatkowym atutem w walce 

 z bezrobociem.   

3.4. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

Powszechnie za osobę z niepełnosprawnościami uznaje się osobę, której stan fizyczny 

lub psychiczny czy też psychofizyczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 

uniemożliwia realizowanie aktywności w sferze osobistej, zawodowej i społecznej według 

przyjętych norm prawnych i obyczajowych. Osoba ta może posiadać odpowiednie orzeczenie 

wydane przez organ do tego uprawniony lub nie posiadać, ale w każdej z tych sytuacji 

odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego 

wieku np. zabawy, nauki, pracy, samoobsługi. 

Zdiagnozowanie skali występowania zjawiska niepełnosprawności jest niezwykle 

trudnym procesem ze względu na brak aktualnych danych, a co za tym idzie niemiarodajnych 

statystyk. Ostatnie szczegółowe dane dotyczące wskaźników niepełnosprawności, pochodzą  

z roku 2011.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 roku pokazuje, iż 

liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln 

(dokładnie 4 697,0 tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 

12,2% ludności kraju wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych  
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w 2002 roku). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% 

dla kobiet. Prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności posiadało w 2011 roku przeszło 

3,1 mln osób (dokładnie 3 133,5 tys.). Liczebność zbiorowości osób niepełnosprawnych 

prawnie i biologicznie (jednocześnie) wynosiła 2 652,0 tys., tylko prawnie – 479,5 tys., tylko 

biologicznie – 1 565,6 tys. Liczebność osób niepełnosprawnych biologicznie wynosiła  

4 217,6 tys. Osoby niepełnosprawne biologicznie zostały zdefiniowane jako osoby 

odczuwające ograniczenia zwykłych (podstawowych) czynności życiowych odpowiednich dla 

ich wieku. Rozróżniano 3 stopnie ograniczenia zdolności do wykonywania czynności 

podstawowych: całkowicie, poważnie lub umiarkowanie ograniczoną. We wszystkich tych 

przypadkach niemożność wykonywania ww. czynności musiała trwać lub przewidywano jej 

trwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku ogólna 

liczba osób niepełnosprawnych obniżyła się o 759,7 tys., tj. o 13,9%, zaś liczba osób 

niepełnosprawnych prawnie zmniejszyła się o 1 316,6 tys., tj. o 29,6%. Natomiast liczba osób 

niepełnosprawnych tylko biologicznie zwiększyła się o 559,0 tys., tj. o 55,5%. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011) został 

przeprowadzony inną metodą niż poprzedni – z 2002 roku. W NSP 2011 zostały 

wykorzystane administracyjne bazy danych. Ponadto dane dotyczące niepełnosprawności 

zostały zebrane w ramach spisu reprezentacyjnego, co oznacza że nie wszystkim Polakom 

zostały zadane pytania o niepełnosprawność. Dane ze spisu reprezentacyjnego zostały 

uogólnione na całą populację. 

Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health 

Interview Survey – EHIS) w 2014 roku w Polsce było 7,7 mln (dokładnie 7 689,8 tys.) osób 

niepełnosprawnych biologicznie, tj. osób, które zadeklarowały ograniczoną zdolność 

wykonywania czynności jakie ludzie zwykle wykonują (zgodnie z jednolitą dla UE definicją 

zastosowaną w badaniu uwzględniono zarówno poważne jak i mniej poważne ograniczenia, 

powodujące niemożność wykonywania ww. czynności, przez okres co najmniej ostatnich  

6 miesięcy). Wśród nich było 2 464,8 tys. z poważnymi ograniczeniami sprawności i 5 225 

tys. osób z mniej poważnymi ograniczeniami. Warto wskazać, że w zależności od przyjętego 

kryterium niepełnosprawności biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób 

niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 mln osób. 

Według dotychczas stosowanej w badaniach stanu zdrowia metodologii populacja 

osób niepełnosprawnych wynosiła 4,9 mln. Przy określaniu jej liczby uwzględniano zarówno 
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osoby posiadające prawne orzeczenie niepełnosprawności, jak i (lub/i) osoby o ograniczonej 

zdolności wykonywania czynności, ale tylko w stopniu poważnym. 

Liczba dzieci niepełnosprawnych ogółem na koniec 2014r. według EHIS wynosiła 

ponad 211 tys. ( 55 tys. prawnie i biologicznie, blisko 127 tys. prawnie i 29 tys. tylko 

biologicznie). Liczba osób niepełnosprawnych biologicznie (wg definicji stosowanej  

w badaniu) w wieku 15 lat i więcej wynosiła 7 414 tys. 

Według EHIS prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało 

prawie 3,8 mln Polaków (w tym blisko 194 tys. dzieci do lat 16 z aktualnym orzeczeniem  

o niepełnosprawności), tj. o około 0,3 mln osób więcej w porównaniu z szacunkami z badania 

BAEL w tym samym okresie. Trzeba jednak mieć na uwadze różnicę celów tych badań,  

a ponieważ w obu przypadkach odpowiedzi na pytanie o niepełnosprawność prawną były 

subiektywne, oparte na deklaracjach respondentów, wyniki nie są w pełni porównywalne.  

W rezultacie pod koniec 2014 r. struktura osób niepełnosprawnych prawnie według wyników 

Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia przedstawiała się następująco: 42% osób 

niepełnosprawnych prawnie posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 28% osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

a 25% osób posiadało orzeczenie o stopniu lekkim. Dzieci do lat 16 natomiast stanowiły 5% 

ogółu populacji osób niepełnosprawnych prawnie. 

Spadek liczby osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej oraz zmianę 

struktury osób niepełnosprawnych według stopnia niepełnosprawności potwierdzają wyniki 

kwartalnego reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 

prowadzonego przez GUS od 1992 roku. Według wyników BAEL liczba osób 

niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej od 2002 roku systematycznie spadała i już w 2009 

roku wynosiła 3,5 mln (dokładnie 3 506 tys.). Według aktualnych danych BAEL liczba osób 

niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w 2018 roku kształtowała się na poziomie 3,0 mln 

osób (dokładnie 3 040 tys.). Oznacza to, że 10,0% ludności w wieku 15 lat i więcej posiadało 

prawne orzeczenie niepełnosprawności. Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w tzw. 

ekonomicznym wieku produkcyjnym (18-59 dla kobiet i 18-64 dla mężczyzn) wynosiła 

średniorocznie 1 625 tys., co stanowiło 7,6 % ludności w tym wieku. Zmianę struktury osób 

niepełnosprawnych według stopnia niepełnosprawności można zaobserwować porównując 

dane dotyczące udziału osób o określonych stopniach niepełnosprawności w populacji osób 

niepełnosprawnych prawnie ogółem w latach 2002 - 2018. I tak według BAEL udział osób 

niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 2002 roku wynosił 21,1%, 
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z umiarkowanym – 35,1%, z lekkim – 42,7%. Natomiast w 2019 roku odsetki te wynosiły 

odpowiednio: 27,4%, 47,3% i 25,3%. Wśród osób niepełnosprawnych prawnie  

w ekonomicznym wieku produkcyjnym struktura ta przedstawiała się następująco: 25,2% - 

znaczny stopień niepełnosprawności, 48,7% - umiarkowany, 26,1% - lekki. 

Również jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego, to ostatnie dane pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

 i Mieszkań 2011. Spis ten ustalił liczbę osób z niepełnosprawnościami w Powiecie 

Dąbrowskim na poziomie 5811 osób niepełnosprawnych co stanowiło 9,77%  ogółu ludności 

zamieszkującej Powiat. Wśród wszystkich osób z niepełnosprawnościami  w Powiecie 

Dąbrowskim 52,18% ogółu stanowiły kobiety (3032 osoby), co daje 5,11% populacji, 

natomiast mężczyźni stanowili 47,82 % (2779 osób) co daje 4,69% ogółu populacji.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w NSP z 2011 roku do grupy osób niepełnosprawnych 

prawnie nie zaliczono osób, które uzyskały orzeczenie o grupie inwalidztwa wydane przez 

MON lub MSWiA oraz orzeczeń o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym wydanych przez KRUS p 31 grudnia 1997r. 

Bez dogłębnych badań i analiz określenie dokładnej, aktualnej liczby osób  

z niepełnosprawnościami zamieszkałych w Powiecie Dąbrowskim jest bardzo trudne. Dzieje 

się tak dlatego, że osoby o ustalonej niepełnosprawności mogą przynależeć łącznie lub 

rozłącznie do wielu spisów lub baz danych, bądź nie posiadać żadnego orzeczenia. Posiadając 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, mogą nie posiadać orzeczenia wydawanego przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub KRUS związanego z ograniczeniem możliwości zatrudnienia. 

Zebranie aktualnych szczegółowych danych na temat liczby osób   

z niepełnosprawnościami w Powiecie Dąbrowskim  stwarza spore problemy. Zadanie to nie 

jest łatwe, ponieważ brakuje aktualnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych. 

Zarówno ZUS, KRUS jak i GUS nie prowadzą statystyki i sprawozdawczości w tym zakresie 

na danym obszarze, np. powiatu. W dużej mierze chcąc określić wielkość zjawiska 

niepełnosprawności na terenie Powiatu Dąbrowskiego opierać należy się na danych 

uzyskanych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie 

Tarnowskiej, które zawarte zostały w poniższych zestawieniach tabelarycznych i graficznych.  
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Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

 

1. 

Wydane orzeczenia o 

zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

90 93 94 87 

 

2. 

Wydane orzeczenia o 

niezaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 

14 12 10 7 

 

3. 

Wydane orzeczenia o 

odmowie ustalenia 

niepełnosprawności. 

0 0 2 0 

 W tym z wiersza 1:     

a. 0-3 lata 25 26 37 22 

b. 4-7 lat 31 26 11 19 

c. 8-16 lat 34 41 46 46 

d. kobiety 24 30 41 30 

e. mężczyźni 66 63 53 57 

 

Tabela nr 28. Liczba wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Dąbrowie Tarnowskiej orzeczeń o niepełnosprawności w latach 2016-2019– osoby przed 16 rokiem  życia 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

 

1. 

Wydane orzeczenia z 

określeniem stopnia 

niepełnosprawności  

605 660 706 768 

 

2. 

Wydane orzeczenia o 

niezaliczeniu do osób 

26 18 10 4 
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niepełnosprawnych 

 

3. 

Wydane orzeczenia o 

odmowie ustalenia 

niepełnosprawności. 

20 13 7 8 

 W tym z wiersza 1:     

a. Wydane orzeczenia o 

zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych po raz 

pierwszy 

330 334 336 299 

b. Wydane orzeczenia na 

podstawie art. 5a ustawy  

0 0 0 0 

c. Orzeczenia o znacznym 

stopniu 

niepełnosprawności  

233 290 305 337 

d. Orzeczenia o 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

268 283 318 354 

e. Orzeczenia o lekkim 

stopniu 

niepełnosprawności 

104 87 83 77 

f. Mężczyźni 309 310 337 369 

g. Kobiety  296 350 369 399 

 

Tabela nr 29. Liczba wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Dąbrowie Tarnowskiej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w latach 2016-2019 

– osoby po 16 roku  życia 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Z danych przedstawionych w powyższych tabelach wynika, iż w latach 2016-2019 

ilość wydanych orzeczeń w stosunku do osób poniżej 16 roku życia utrzymywała się 
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relatywnie na tym samym poziomie. Przy czym, w roku 2019 zaobserwować można niewielki 

spadek ilości wydanych orzeczeń.  

Podobnie sytuacja przedstawia się w grupie orzeczeń wydanych dla osób po 16 roku 

życia. Najwięcej orzeczeń wydano w roku 2019, aż o 163 orzeczenia więcej niż w roku 2016.  

Aktualnie, opierając się na danych Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej, można zauważyć iż zjawisko 

niepełnosprawności przyjmuje na terenie Powiatu Dąbrowskiego coraz większe rozmiary, co 

skłania władze Powiatu Dąbrowskiego do określenia tego problemu kwestią społeczną, a tym 

samym do poszukiwania nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie 

osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia. 

Działania realizowane przez Powiat Dąbrowski w latach 2015 – 2019 zmierzały do 

aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, 

sportowym oraz rekreacji i turystyce; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych  

w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób 

niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.  

Działania podejmowane w okresie ostatnich 3 latach opierały się na środkach, którymi 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 

dysponowało w poszczególnych latach. Głównie były to środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 

875) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych corocznie 

dokonuje podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na dany rok 

kalendarzowy z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do 

kompetencji samorządów powiatowych. 

 

Zadanie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i 

działania warsztatów terapii zajęciowej 

 

559.860,00 580.860,00 1 085.760,00 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych 

 

100.725,00 64.118,00 81.585,00 
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Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

61.572,00 68.251,00 72.384,00 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów 

196.046 249.252,00 276.381,00 

Finansowanie wydatków na instrumenty lub 

usługi rynku pracy określone w ustawie o 

promocji w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy nie pozostające w 

zatrudnieniu, 

35.489,00 21.575,00 17.829,00 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych 

14.851,00 16.320,00 12.000,00 

Koszty obsługi zadań finansowanych ze 

środków PFRON 

23.944,00 24.858,00 38.647,00 

 

Tabela nr 30. Wysokość środków finansowych PFRON wykorzystanych przez Powiat Dąbrowski na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w latach 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Zadanie Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej 

35 35 60 

Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych 

132 63 86 

Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych 

21 16 40 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym 

na podstawie odrębnych przepisów 

358 492 708 
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Finansowanie wydatków na instrumenty lub 

usługi rynku pracy określone w ustawie o 

promocji w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy nie  pozostające w 

zatrudnieniu, 

6 5 3 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych 

60 55 108 

 

Tabela nr 31. Liczba osób niepełnosprawnych które skorzystały z dofinansowania ze środków finansowych 

PFRON w latach 2010-2013 2017-2019 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Podsumowując powyższe dane, w latach 2017 – 2019 na zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Powiat Dąbrowski wydatkował łącznie 

3 588.061,00 zł dla 2.283,00 osób z niepełnosprawnościami, w tym 2 226.480,00 zł. na 

zobowiązania związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz w Kupieninie. Kwota środków PERON przeznaczona na funkcjonowanie 

WTZ stanowiła 62,05% całkowitych wydatków przeznaczonych na rehabilitację społeczną 

osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w latach 2017 – 2019 Powiat Dąbrowski przeznaczył 

na finansowanie działalności WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej, ze środków własnych kwotę 

256.555,00 zł. 

Z kolei w latach 2017 – 2019 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 

Powiat Dąbrowski wydatkował łącznie 74.893,00 zł. co stanowiło 2,09% ogółu 

wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Środki PFRON przyznawane Powiatowi Dąbrowskiemu zgodnie z algorytmem, co roku są 

wydatkowane niemal w 100 %. 
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3.5.  PIECZA ZASTĘPCZA 

 

Wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821) system pieczy zastępczej uwzględnia trzy 

poziomy oddziaływania, a mianowicie:  

1. Gmina, 

2. Powiat, 

3. Samorząd Województwa. 

Gmina zgodnie z ustawą zobowiązana jest do działań z zakresu profilaktyki rodzinnej. 

Jest ona realizowana przez gminne instytucje świadczące usługi na rzecz dziecka 

i rodziny. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych gmina 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 pracy z rodziną oraz pomocy w opiece  

i wychowaniu dziecka. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 

udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.  

Ustawa wprowadziła również stanowisko asystenta rodziny, który niezależnie od 

pracowników socjalnych pracuje bezpośrednio z rodziną. Jest on kierowany wyłącznie do 

rodzin, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Jego czas 

pracy jest elastyczny i dostosowany przede wszystkim do rytmu życia rodziny.  

Do zadań powiatu (własnych i zleconych) w zakresie wpierania rodzin należą  

w szczególności: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych, 
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2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach 

dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny 

zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze  

i regionalne placówki opiekuńczo terapeutyczne, przez wspieranie procesu 

usamodzielnienia, 

4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i rodzin pomocowych, 

5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia 

rodzinnego o zasięgu ponadgminnym, 

6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, 

rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, 

7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez 

tworzenie warunków do powstawania: grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa, 

8. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych 

badań lekarskich, 

10. prowadzenie rejestru danych rodzin zastępczych, 

11. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej 

dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

12. finansowanie: 

a.  świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego 

terenie lub na terenie innego powiatu,  

b.  pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, 
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c.  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, 

13. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

 i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w 

wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

14. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstawaniu zaległości 

dotyczącej odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

15. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, 

16. finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej. 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej Starosta wykonuje za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do 

zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z zakresu 

pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów 

Reforma systemu pomocy społecznej sprawiła, iż rodzinna i instytucjonalna piecza 

zastępcza stały się odrębnymi (poza systemem pomocy społecznej) zadaniami należącymi do 

właściwości powiatu.  

Rodzinną forma pieczy zastępczej jest rodzina zastępcza: 

1. spokrewniona,  

2. niezawodowa,  

3. zawodowa - w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczna 

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.  

W przypadku, gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy 

rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

Natomiast do instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczamy placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu - socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, 

rodzinnego (powiat), regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne (samorząd 

województwa), interwencyjny ośrodek preadopcyjny (samorząd województwa). 
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Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców, 

dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. System pieczy zastępczej 

to: zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki  

i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez 

rodziców.   

 

 

Rysunek nr 6. Model rodzinnej pieczy zastępczej 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Rysunek nr 7. Model instytucjonalnej pieczy  zastępczej 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

 

Wykres nr 20. Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2010-2019 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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W ostatniej dekadzie w Powiecie Dąbrowskim średnio funkcjonowało 27 rodzin, 

obecnie zauważalny jest trend zniżkowy w odniesieniu do roku 2012 gdzie funkcjonowało  

31 rodzin a w roku 2019 – 23 rodziny.  

Liczba rodzin zastępczych w Powiecie Dąbrowskim w latach 2010-2019 jest zmienna. 

Wpływ na powyższą sytuację mają postanowienia sadów rodzinnych, na mocy, których są 

tworzone bądź rozwiązywane rodziny zastępcze. 

 

Wykres nr 21. Rodzaje  rodzin zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Rodzinę zastępczą spokrewnioną – tworzą dziadkowie i rodzeństwo dziecka, 

Rodzinę zastępczą niezawodową– tworzą osoby niespokrewnione z dzieckiem lub 

krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka, 

Rodzinę zastępczą zawodową – w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia 

rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. Pogotowie rodzinne zajmuje się dziećmi przez krótki 

czas (kilka miesięcy). Rodziny specjalistyczne opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. 

Największą grupę rodzin stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem.  

W roku 2015 i 2016 było ich 17, w 2017 i 2018 – 16, a w 2019 – 15.  W kwietniu 2014 roku 

została utworzona pierwsza w Powiecie Dąbrowskim zawodowa rodzina zastępcza. Rodzina 

ta została przekształcona z funkcjonującej od 2010 roku niezawodowej rodziny zastępczej.  

W  trakcie swojego funkcjonowania tj. od 2010 roku objęła opieką 8 dzieci (najmłodsze  

w wieku 1 miesiąca), z których 6 zostało przysposobionych przez rodziny adopcyjne, obecnie 

w rodzinie zastępczej przebywa 2 dzieci. 
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We wszystkich analizowanych latach na terenie powiatu nie działały rodziny  

o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny specjalistyczne. 

 

 

Tabela nr 32. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach  zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowskiego              

w latach 2015-2019 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 W powyższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące liczby dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2015-2019. Wyraźnie można 

zaobserwować, iż utrzymuje się ona z upływem czasu w miarę na stałym poziomie 

 

Podział rodzin zastępczych ze względu na liczbę dzieci  

Wyszczególnienie  2015 2016 2017 2018 2019 

z 1 dzieckiem 19 16 13 16 16 

z 2 dzieci 8 7 7 4 4 

Z 3 dzieci 1 3 4 4 3 

Z 4 dzieci i więcej 0 0 0 0 0 

Razem: 28 26 24 24 23 

 

Tabela nr 33. Rodziny zastępcze w podziale na liczbę dzieci w latach 2015-2019 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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 Wiek dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego mieści się w granicach od 2 lat do 24 roku zycia (stan na 31.12.2019r.). 

Największa liczba dzieci plasuje się w przedziale od 7 do 13 i od 14 do 17 lat. 

 Na terenie Powiatu Dąbrowskiego w roku 2019  (narastająco) funkcjonowały 23 

rodziny zastępcze. Najwięcej rodzin zastępczych (2019r.) funkcjonuje na terenie gminy 

Radgoszcz, Szczucin oraz Dąbrowa Tarnowska.  Najmniej rodzin zastępczych znajduje się  

w gminie Gręboszów i Mędrzechów. 

 

 

Wykres nr 22. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w poszczególnych gminach  

powiatu dąbrowskiego w 2019 roku (narastająco)  

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Rok Rodzaj 

rodzin 

zastępczych 

Bolesław Dąbrowa 

Tarn. 

Gręboszów Mędrzechów Olesno Radgoszcz Szczucin 

2015 

 

 

rodziny 

spokrewnione 

1 4 2 1 2 3 4 

rodziny 

niezawodowe 

0 2 0 0 1 3 4 

rodziny 

zawodowe 

0 1 0 0 0 0 0 

2016 

 

 

rodziny 

spokrewnione 

2 3 2 1 2 2 5 

rodziny 

niezawodowe 

0 3 0 0 0 2 3 

rodziny 

zawodowe 

0 1 0 0 0 0 0 

2017 rodziny 2 2 1 1 2 3 5 
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spokrewnione 

rodziny 

niezawodowe 

0 2 0 0 0 4 1 

rodziny 

zawodowe 

0 1 0 0 0 0 0 

2018 

 

 

rodziny 

spokrewnione 

2 2 1 1 2 3 5 

rodziny 

niezawodowe 

0 2 0 0 0 4 1 

rodziny 

zawodowe 

0 1 0 0 0 0 0 

2019 

 

 

rodziny 

spokrewnione 

2 1 1 1 2 3 5 

rodziny 

niezawodowe 

0 2 0 0 0 4 1 

rodziny 

zawodowe 

0 1 0 0 0 0 0 

 

Tabela nr 34. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w poszczególnych gminach  

powiatu dąbrowskiego w 2019 roku (narastająco)  

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Rodzinie zastępczej przyznawana jest pomoc pieniężna na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. 

 Wysokość pomocy uzależniona jest od typu rodziny zastępczej. W przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej świadczenie wypłacane jest  

w wysokości 694,00 zł, natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 

zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka świadczenie wynosi 1.052,00 zł 

miesięcznie. Na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością należy się dodatek w wysokości 

211,00zł.  Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje dodatkowo miesięczne wynagrodzenie 

 w wysokości nie niższej niż 2.000,00 zł. Wysokości wynagrodzeń i świadczeń, określone 

 u umowach  są waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń 

określonym w ustawie budżetowej od dnia 1 kwietnia każdego roku  (art. 86 ustawy). 

 Finansowanie zadań z zakresu opieki zastępczej, zarówno rodzinnej, jak  

i instytucjonalnej do końca 2011r. należało do zadań powiatu. Od 1 stycznia 2012 r. gmina 

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

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

1. 10% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 
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2. 30% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w drugim roku pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej; 

3. 50% wydatków na opiekę i wychowania dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2015-2019 leżące po stronie 

powiatu dąbrowskiego prezentuje poniższa tabela. Zawiera ona informacje dotyczącą 

udzielonych świadczeń pieniężnych dla rodzin funkcjonujących na terenie powiatu 

dąbrowskiego.  

 

Rok Środki pieniężne dla rodzin zastępczych 

(zł) 

2015 356.295,32 

2016 332.904,08 

2017 371.353,95 

2018 409.585,71 

2019 352.897,88 

 

 

Tabela nr 35. Środki pieniężne dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 

latach 2015-2019 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na jego opiekę  

i wychowanie.   

 

Rok Gmina 

Miasta 

Tarnowa 

Nowy Targ Powiat 

Proszowicki 

Razem 

2015 47.124,80 24.000,00 - 71.124,80 

2016 52.311,79 24.000,00 - 76.311,79 
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2017 51.437,25 24.000,00 - 75.437,25 

2018 52.072,61 24.728,00 46.182,50 122.983.11 

2019 39.112,33 13.676,00 2.646,67 55.435,00 

 

Tabela nr 36. Wydatki poniesione przez Powiat Dąbrowski na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na 

terenie innych powiatów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dąbrowskiego, a pochodzących z innych 

powiatów. W tabeli poniżej zostały ujęte dochody powiatu dąbrowskiego za pobyt dzieci  

w rodzinach zastępczych, które przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej 

pochodziły z innych powiatów. 

Rok Powiat 

Bocheński 

Powiat 

Mielecki 

Powiat 

Tarnowski 

Powiat 

Myszkowski 

Powiat 

Nowotarski 

Powiat 

Dębicki 

Gmina 

Tarnów 

Powiat 

Brzeski 

Razem 

2015 24.000,00 12.000,00 24.600,00 - - 12.000,00 7.920,00 - 80.520,00 

2016 24.000,00 12.000,00 25.600,00 9.218,06 31.485,47 12.300,00 7.920,00 - 122.523,00 

2017 24.000,00 12.000,00 24.300,00 5.544,00 44.385,60 12.300,00 7.920,00 - 130.449,00 

2018 14.364,00 12.364,00 22.924,00 - 30.815,04 12.864,00 8.158,00 - 101.489,04 

2019 12.624,00 12.624,00 12.924,00 - - 12.624,00 8.328,00 31.774,44 90.898,44 

 

Tabela nr 37. Dochody Powiatu Dąbrowskiego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z 

innych powiatów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej są placówki opiekuńczo 

wychowawcze.  Skierowanie dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej może mieć 

miejsce dopiero w sytuacji braku możliwości umieszczenia go rodzinnej formie pieczy 

zastępczej.  
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 Na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje powiatowa placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjnego, a mianowicie Jednostka Wspierająca Rodzinę  

w Dąbrowie Tarnowskiej (JWR).  

 Dzieci pochodzące z terenu Powiatu Dąbrowskiego, które postanowieniem Sądu 

wymagają umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszej kolejności 

kierowane są do JWR, jako placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania. W sytuacji 

braku wolnych miejsc w placówce lub szczególnej sytuacji i potrzeby umieszczanego 

dziecka, jak również miejsca pobytu dziecka – wychowankowie umieszczani są  

w placówkach poza terenem naszego powiatu. Szczegółowe dane dotyczące liczby dzieci 

umieszczanych w JWR oraz placówkach na terenie innych powiatów przedstawiają poniższe 

tabele. 

Placówki w których umieszczono dzieci 2015 2016 2017 2018 2019 

Zespół Jednostek Wspierających 

Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej 

4 6 2 0 3 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 

w Tarnowie 

 (Gmina Miasta Tarnowa) 

0 0 0 1 0 

Placówka Opiekuńczo - wychowawcza w 

Rzuchowej 

(Powiat Tarnowski) 

0 0 0 2 1 

Dom Dziecka 

(Powiat Dębicki) 

1 1 1 1 1 

 

Tabela nr 38. Liczba dzieci z Powiatu Dąbrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w latach 2015-2019 (narastająco) 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Placówki w 

których 

umieszczono dzieci 

2015 2016 2017 2018 2019 

Zespół Jednostek 

Wspierających 

Rodzinę w 

Dąbrowie 

Tarnowskiej 

3.115,43 3.295,57 3.323,39 3.761,09 4.039,64 
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Placówka 

Opiekuńczo – 

Wychowawcza w 

Tarnowie 

 (Gmina Miasta 

Tarnowa) 

- - - 6.939,32 0 

Placówka 

Opiekuńczo - 

wychowawcza w 

Rzuchowej 

(Powiat 

Tarnowski) 

- - - 4.250,00 4.400,00 

Dom Dziecka 

(Powiat Dębicki) 

3.344,37 3.880,38 3.907,93 4.419,00 4.451.88 

 

Tabela nr 39. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Rok 

Gmina 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bolesław 0 0 0 0 0 

Dąbrowa 

Tarnowska 

0 0 0 0 4  

(w tym:1 poza 

powiatem) 

Gręboszów 0 0 0 0 0 

Mędrzechów 0 0 0 0 0 

Olesno 1 1 0 0 0 

Radgoszcz 2  

(w tym:1 

poza 

powiatem) 

2  

(w tym:1 

poza 

powiatem) 

2 

(w tym:1 

poza 

powiatem) 

1 1 

Szczucin 2 4 1 0 0 

 

Tabela nr 40. Liczba dzieci z poszczególnych gmin Powiatu Dąbrowskiego przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2019  na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz poza 

nim 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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 W powyższej tabeli zostały przedstawione szczegółowe dane na temat liczby dzieci 

przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2019 w rozbiciu 

na poszczególne gminy Powiatu Dąbrowskiego. Najwięcej dzieci pochodzi z gminy Szczucin, 

następnie z Gręboszowa oraz Radgoszczy 

 W Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w ciągu całego 2019 

roku znalazło opiekę i wychowanie 28 wychowanków z terenów innych powiatów. 

Charakterystykę ich pochodzenia wraz z kosztem poniesionym przez właściwe powiaty 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Lp. Powiat/Miasto na prawach powiatu Liczba dzieci Kwota (zł) 

1.  Powiat Chrzanowski 2 81.986,21 

2.  Powiat Tarnowski 1 20.727,58 

3.  Powiat Proszowicki 3 120.102,73 

4.  Powiat Piotrowski 2 96.394,26 

5.  Powiat Pszczyński 1 27.998,93 

6.  Miasto Piotrków Trybunalski 3 96.394,26 

7.  Powiat Tarnogórski 1 7.656,46 

8.  Powiat Nowosolski 1 1.091,97 

9.  Powiat Rybnicki 1 48.197,13 

10.  Powiat Żagański 1 48.197,13 

11.  Miasto Jaworzno 2 96.394,26 

12.  Powiat Nowotarski 8 351.268,58 

13.  Powiat Zgorzelecki  1 41.599,05 

14.  Powiat Łęczycki 1 48.197,13 

Razem 28 1.086.205,68 

 

Tabela nr 41. Liczba dzieci umieszczonych w Jednostce Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej w 

roku 2019 z terenów innych powiatów/miast na prawach powiatu (narastająco) na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego oraz poza nim 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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3.6. PRZEMOC W RODZINIE I PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przemoc w rodzinie bez wątpienia jest zjawiskiem, które występuje powszechnie  

w społeczeństwie i dotyka rodziny o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem jak  

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Bez wątpienia należy ją zaklasyfikować do kategorii 

zachowań negatywnych i szkodliwych społecznie.  

Przemoc w rodzinie bez  wątpienia  jest  zjawiskiem,  które  występuje  powszechnie  

w społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem, jak   

i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 „Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych 

zagrożeń zarówno dla rodzin rozumianych, jako instytucja podlegająca ochronie i opiece 

państwa, jak i dla ich poszczególnych członków”. 

Bez wątpienia przemoc w rodzinie należy zaklasyfikować do kategorii zachowań 

negatywnych i szkodliwych społecznie. 

W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji przemocy w rodzinie. 

I tak np.: 

1. słownik języka polskiego przemoc definiuje jako: fizyczną przewagę  wykorzystaną  

do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś, narzuconą bezprawnie władzę, 

panowanie. 

2. Rada Europy w 1986 roku zdefiniowała zjawisko przemocy określając terminem 

„przemoc domowa” (...) każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, 

które zagraża życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka 

rodziny bądź poważnie szkodzi rozwojowi jego (jej) osobowości, 

3. według  definicji  zawartej  w  art.  2  pkt.  2  Ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  

w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 218) przemoc to: jednorazowe albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 

11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny) w szczególności narażające te 

osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą, 
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4. potocznie za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe lub powtarzające się umyślne 

działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony 

zdrowia i życia osób najbliższych. 

Niezależnie jednak od definicji zjawiska przemocy w rodzinie są nią te wszystkie 

działania, które naruszają prawa i dobra osobiste członków rodziny (osoby najbliższej, a także 

innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie 

w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich 

godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy 

związane z  życiem  seksualnym.  Powoduje  szkody  na  zdrowiu  fizycznym,  psychicznym, 

a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. 

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie najczęściej szukają pomocy w ośrodkach 

wsparcia. W Powiecie Dąbrowskim od 2005r funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej  

z siedziba w Dąbrowie Tarnowskiej (PIK).  

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej, 

prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub 

znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie 

powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie,                           

 a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się  

i przezwyciężenia sytuacji trudnej. Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest 

nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie 

strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji. Specjaliści zatrudnieni w Punkcie udzielają 

wsparcia i pomocy osobom, w których życiu wydarzyło się coś, co zaburzyło dotychczasowy 

ład i porządek, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, przeżyły gwałt,  były 

wykorzystywane seksualnie, mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie. 

W okresie od 2015-2019 roku specjaliści zatrudnieni w PIK-u tj. dwóch psychologów, 

prawnik, specjalista pracy socjalnej udzielili łącznie: 836 porad klientom wymagającym 

specjalistycznego wsparcia. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji 

o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia 

społecznego. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, 

profilaktyki i wsparcia. 
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Wykres nr 23. Porady udzielone w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2015-

2019  

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Porady w PIK-u udzielane są zarówno osobiście jak i telefonicznie. Specjaliści 

przyjmują w siedzibie Punktu, a w wyjątkowych sytuacjach spotkania odbywają się  

w miejscu zamieszania klienta. Odpowiednio przystosowany pokój z osobnym wejściem,  

w którym znajduje się Punkt, zapewnia klientom jak i zatrudnionym specjalistom łatwą 

dostępność oraz prywatność. 

Punkt Interwencji Kryzysowej nie realizuje całości zadań interwencji kryzysowej 

określonych w art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, cyt.: „W ramach interwencji 

kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, 

a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach 

uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.” Punkt nie realizuje schronienia do 3 miesięcy. 

W celu pełnej realizacji ustawowych zadań Rada Powiatu Dąbrowskiego Uchwałą  

Nr XXIX/370/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. powierzyła Gminie Miasta Tarnowa realizację 

zadania polegającego na utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w części dotyczącej: zapewnienia 

natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi 

zdarzeniami traumatycznymi oraz zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego 

schronienia związanego z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy.  
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na bieżąco prowadzi 

kampanie informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, są to kampanie lokalne, 

artykuły w prasie, eseje na stronie internetowej, plakaty, ulotki i informatory. Jednostka 

podejmuje szereg inicjatyw mających na celu promowanie właściwych metod 

wychowawczych wolnych od przemocy, m.in. poprzez spektakle profilaktyczne, pogadanki 

na spotkaniach wywiadowczych w szkołach,. 

Na stronie internetowej www.pcprdt.pl znajduje się oddziela zakładka poświęcona 

przeciwdziałaniu przemocy (zawierająca podstrony: Czym jest przemoc, Mity o przemocy, 

Jesteśmy aby Ci pomóc, program korekcyjno-edukacyjny, Interwencja kryzysowa). 

W ramach doradztwa metodycznego pracownicy Centrum na bieżąco informują kierowników 

i pracowników zainteresowanych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu  

o wdrażanych programach i procedurach ich realizacji. Wraz z informacjami do jednostek 

przekazywane są w celu służbowego wykorzystania, w tym do rozpowszechnienia ich wśród 

społeczności lokalnej, odpowiednie wnioski wraz  instrukcjami ich wypełniania 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej z ramienia Powiatu 

Dąbrowskiego realizuje Program Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc 

w Rodzinie. Podstawą prawną do pracowania i realizacji programów korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ma charakter 

edukacyjno-korekcyjny.  

Do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym łącznie w latach 2015-2020 zostało 

zgłoszonych, przez zespoły interdyscyplinarne, ośrodki pomocy społecznej, kuratorów 

sądowych : 150 osób, natomiast faktycznie uczestniczyło 114 osób, z którymi zostały spisane 

kontrakty uczestnictwa w programie. W latach 2017 i 2018 Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zrealizowało po dwie w każdym roku edycje programu 

korekcyjno-edukacyjnego.  

 Zgłoszonych Realizowało 

(spisany kontrakt) 

Ukończyło Brało udział Przystąpiło 

2015 17 15 6 5 4 

2016 21 10 2 2 6 

2017 I 

edycja 

15 13 6 3 4 

2017 II 

edycja 

20 16 11 0 5 
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Tabela nr 42. Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego  

w latach 2015-2020 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 24. Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego  

w latach 2015-2020 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Czas uczestnictwa w programie obejmuje nie mniej niż 60 godzin. Formalne uznanie 

ukończenia szkolenia przez uczestnika następuje, gdy jego udział w zajęciach stanowi min. 

75% ogólnej liczby godzin minimum programowego, natomiast zaświadczenie  

o uczestnictwie w programie wydane zastaje uczestnikom, którzy odbyli min. 50% zajęć. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na bieżąco 

prowadziło monitoring uczestnictwa w programie, jak również prowadzi ewaluacje  

i monitoring zachowań po jego zakończeniu. 

2018 I 

edycja 

18 15 5 2 8 

2018 II 

edycja 

20 15 10 2 3 

2019 22 15 11 1 3 

2020 17 15 10 0 5 

Razem:  150 114 61 15 38 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 43. Monitoring po zakończonym programie korekcyjno-edukacyjnym 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Monitoring i ewaluacja prowadzone są przez PCPR w trakcie trwania programu, przy 

użyciu: 

1. ankiet pre i -post przeprowadzonych na początku zajęć oraz na końcu ich realizacji, 

2. indywidualnych arkuszy ewaluacyjnych uczestnika w trakcie realizacji programu, 

3. karty ewaluacyjnej uczestnika (w trakcie realizacji programu) 

4. oraz do 3 lat po jego zakończeniu, przy użyciu: 

5. karty ewaluacyjnej uczestnika (po zakończeniu realizacji programu) – po 1 roku, po 2   

latach i po 3 latach od zakończenia programu. 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego, działalność w zakresie zwalczania przemocy  

w rodzinie i przestępczości prowadzi jednak przede wszystkim Komenda Powiatowa Policji 

w Dąbrowie tarnowskiej, która swoją siedzibę  ma w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka 

Joselewicza 4, obejmuje ona zasięgiem  swego działania obszar gmin: Bolesław, Dąbrowa 

Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz oraz Szczucin.   

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, jest jednostką organizacyjną 

Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej, który realizuje na obszarze powiatu zadania Policji w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  

 Zaprzestało 

stosowania 

przemocy 

Powróciło do 

stosowania 

przemocy 

Brak informacji 

2015 10 1 - 

2016 3 1 - 

2017 I edycja 5 1 3 

2017 II edycja 9 2 - 

2018 I edycja 4 - 3 

2018 II edycja 9 1 2 

2019 7 1 4 

SUMA: 47 7 12 
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w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Komendantowi 

Komisariat Policji w Szczucinie. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

Powiatu Dąbrowskiego w oparciu o dane pozyskane z Komendy Powiatowej Policji  

w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

 

Wykres nr 25. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta -A” w latach 2015-2020 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Łącznie w latach 2015-2020 (30.IX) KPP w Dąbrowie Tarnowskiej sporządziła 261 

formularzy „Niebieska Karta – A”. Wykres powyżej pozwala zaobserwować, iż w latach 

2015-2017 była znacząca tendencja zwyżkowa w liczbie wypełnionych Niebieskich Kart, 

roku 2015 – 50, 2016-72 i 2018 - 105. W latach 2018 i 2019 liczba ta uległa zmniejszeniu, 

2018-84 i 2019-48. W trzecim kwartale 2020r. KPP w Dąbrowie Tarnowskiej sporządziła  

41 NK, co stanowi 85% wszystkich spisanych w 2019r.NK.  
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Wykres nr 26. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą lata 2015-2020 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Według danych pozyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej wynika, że w latach 2015 – 2020 (stan na 30.IX) osobami doświadczającymi 

przemocy (są to wszystkie osoby w obecności które wyniku występowania przemocy  

w danym środowisku zostały narażone na jej skutki)  na terenie Powiatu Dąbrowskiego były 

w zdecydowanej większości kobiety aż – 54%. Odsetek osób nieletnich, które w latach 2015 

– 2020 (stan na 30.IX) doświadczyły przemocy wynosił 32 %, natomiast mężczyzn 14%. 

Należy tu podkreślić fakt, iż nieletnich będących świadkami przemocy w rodzinie należy 

również rozpatrywać, jako osoby doświadczające przemocy (w dotychczasowej 

nomenklaturze: jako ofiary przemocy). 

 

Liczba osób 

stosujących przemoc 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(stan na 

30. IX) 

OGÓŁEM 50 72 108 85 49 41 

w tym: 

Mężczyźni   

48 67 102 79 46 37 

 

Kobiety  

2 4 3 5 3 4 
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Nieletni, w tym: 0 1 3 1 0 0 

Chłopcy  0 1 3 1 0 0 

Dziewczęta  0 0 0 0 0 0 

 

Tabela nr 44. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz Komisariatu Policji w Szczucinie wynika, że w latach 2015 – 2020 (stan na 

30.IX) sprawcami przemocy na terenie Powiatu Dąbrowskiego byli niemal wyłącznie 

mężczyźni – 94% przypadków, 5% udokumentowanych przypadków stosowania przemocy w 

rodzinie zostało przypisanych kobietom oraz 1% nieletnim chłopcom. 

 

Liczba osób 

stosujących przemoc 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(stan na 

30. IX) 

OGÓŁEM 22 29 46 32 17 16 

w tym: 

Mężczyźni   

22 29 46 30 17 14 

 

Kobiety  

0 0 0 2 0 2 

 

Tabela nr 45. Liczba osób, zatrzymanych wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Przemoc domowa często związana jest z występującym w rodzinie problemem 

alkoholizmu. Należy tu jednak zaznaczyć, iż w żadnym wypadku alkohol nie jest 

usprawiedliwieniem stosowania przemocy w rodzinie. Wśród interwencji domowych 

przeprowadzonych przez KPP w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2015-2020 (stan na 30.IX), 

na 400 spisanych Niebieskich Kart – stwierdzających występowanie zjawiska przemocy  

w rodzinie, 187 osób- sprawców przemocy znajdowało się pod wpływem alkoholu. 
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Tabela nr 46. Liczba sprawców przemocy w tym znajdujących się pod wpływem alkoholu na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego w latach 2015-2020 (stan na 30.IX) 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Rodzaj 

przemocy 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem:  

Przemoc 

fizyczna 

40 60 81 68 42 31 322 

Przemoc 

psychiczna 

50 76 108 82 50 40 406 

Przemoc 

seksualna 

7 2 3 2 3 1 18 

Przemoc 

ekonomiczna 

8 1 16 2 0 0 27 

Innego rodzaju 40 24 51 32 37 30  214 

 

Tabela nr 47. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy lata 2015-2020 (stan na 30.IX) 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wskazuje, iż wśród głównych rodzajów 

przemocy występującej w latach 2015-2020 największy odsetek stanowi przemoc psychiczna 

oraz fizyczna. Na szczególna uwagę w tym miejscu  zasługuje kwestia przemocy psychicznej, 

 

Rok: 

Liczba sprawców przemocy wg „Niebieskiej Karty” 

Liczba NK Liczba sprawców pod 

wpływem alkoholu: 

2015 50 21 

2016 72 40 

2017 105 62 

2018 84 37 

2019 48 10 

2020 

(stan na 

30.IX) 

41 17 

Razem: 400 187 
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która jak wynika z badań naukowych oraz z doświadczenia  jest bardzo trudna do 

zdiagnozowana bo w przeciwieństwie do przemocy fizycznej nie pozostawia widocznych 

śladów.  

Również działające na terenie Powiatu Dąbrowskiego jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej, szczebla gminnego pomagają osobom oraz całym rodzinom w przezwyciężaniu 

kryzysowych sytuacji życiowych w szczególności nie mającym możliwości ich 

samodzielnego pokonania. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w każdej gminie powinien powstać i funkcjonować 

zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołany przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Zespół interdyscyplinarny powinien być elementem 

tworzonego przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu 

interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:  

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach;  

5. udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;  

6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Praca w zespołach interdyscyplinarnych stwarza możliwość tworzenia koalicji 

organizacji i służb o charakterze strategicznym, współdziałania przy prowadzeniu 

oddziaływań interwencyjnych i pomocowych, uwzględniającego różne perspektywy widzenia 

przedmiotowych spraw (medycznego, prawnego, psychologicznego, społecznego, etycznego). 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  

W ramach diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Dąbrowskiego  

uzyskano informacje dotyczące 7 zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – tj. Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław, Gręboszów, 

Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz. 
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Wykres nr 27. Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego w podziale na instytucje, które je sporządziły w latach 2016-2020 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

W latach 2016-2020 procedurę „Niebieskie Karty” realizowało 100% badanych 

zespołów interdyscyplinarnych. W latach 2016-2020 procedurę „Niebieskie Karty” 

wszczynali najczęściej policjanci (90%), następnie pracownicy jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej (9 %). Niebieskie karty sporządzone przez przedstawicieli placówek 

oświatowych to 1%. W latach 2016-2020 (stan na 30.06) przedstawiciele Gminnych Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Służby zdrowia nie sporządzili ani jednej 

Niebieskiej Karty.    

 

3.7. OCHRONA ZDROWIA 

 

Wykonywanie zadań związanych z ochroną zdrowia należy do najważniejszych 

obowiązków organów władzy publicznej, które zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, mają 

zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Co więcej, nie tylko obywatel 

ubezpieczony, ale każdy obywatel posiada to uprawnienie. Jeżeli chodzi o wskazanie 

podmiotu, na którym spoczywa obowiązek zorganizowania systemu ochrony zdrowia 

zapewniającego efektywne wykonanie omawianego prawa, to z całą pewnością spoczywa on 

na władzach publicznych. 
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Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, prawo do ochrony zdrowia przynależy 

każdemu człowiekowi, jest to więc prawo uniwersalne.  

Zadania z zakresu ochrony zdrowia spoczywają również na poszczególnych 

szczeblach samorządu terytorialnego. Zakres działania i zadania powiatu określa ustawa  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920). Zgodnie 

z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres kompetencji 

powiatu określają również inne ustawy, odnoszące się m.in. do takich zagadnień, jak 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, zwalczanie zagrożeń epidemiologicznych, 

zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej.  

Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na: wynikające  

z pełnienia funkcji organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich) oraz pozostałe zadania takie jak: 

1. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych;  

2. wystawianie skierowań do zakładu opiekuńczo-leczniczego i do zakładu 

pielęgnacyjno-opiekuńczego; 

3. tworzenie powiatowego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych; 

4. organizowanie i zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy 

społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami 

psychicznymi;  

5. udział w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w tym                              

w szczególności dzieci i młodzieży;  

6. udział w realizacji zadań z zakresu ochrony przed następstwami używania tytoniu, jak 

też profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;  

7. realizacja zadań z zakresu inspekcji sanitarnej;  

8. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych;  

9. obowiązek zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej. 

W świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej jednostka samorządu 

terytorialnego (gmina, powiat, województwo) może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy 

w formie spółki kapitałowej, jednostki budżetowej. 

Jednostka samorządu terytorialnego, która jest podmiotem tworzącym samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 

1. tworzy, przekształca i likwiduje SPZOZ (w drodze uchwały), 
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2. nadaje statut SPZOZ, 

3. nawiązuje z kierownikiem zakładu stosunek pracy, 

4. deleguje przedstawiciela do rady społecznej zakładu, 

5. udziela zakładowi dotacji na zadania określone w ustawie o działalności leczniczej, 

6. sprawuje nadzór nad prowadzonymi przez siebie podmiotami leczniczymi. 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego placówką udzielającą świadczeń w zakresie 

stacjonarnego leczenia specjalistycznego (szpital) jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 

Tarnowskiej – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (ZOZ). Placówka ta udziela 

również świadczeń w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.  

Podmiotem tworzącym ZOZ jest Powiat Dąbrowski (Rada Powiatu Dąbrowskiego). 

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie szerokiego zakresu świadczeń 

zdrowotnych na poziomie uwzględniającym aktualny stan wiedzy medycznej oraz 

uzasadnionych ekonomicznie. Świadczenia, te, udzielane są w związku z: 

1. badaniem i poradą lekarską, 

2. leczeniem, 

3. badaniem i terapią psychologiczną, 

4. rehabilitacją leczniczą, 

5. opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 

6. z diagnostyką medyczną, 

7. pielęgnacją chorych, 

8. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 

9. orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

10. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz 

szczepienia ochronne, 

11. czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  

Zakład realizuje zadania obronne nałożone na podmioty lecznicze, w zakresie 

wynikającym z innych przepisów. Prowadzi on wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż 

odpłatna działalność lecznicza w zakresie: 

1. sprzedaży materiałów i sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków 

pielęgnacyjnych, 

2. sprzedaży artykułów spożywczych i gastronomicznych, 

3. najmu pomieszczeń, dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej i innej zbędnych dla 

realizacji zadań statutowych zakładu. 
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Wydzielona działalność gospodarcza, prowadzona jest przez wyodrębnioną jednostkę 

organizacyjną Zakładu pod nazwą „Jednostka Zaopatrzenia i Handlu”. 

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w jednostkach i komórkach organizacyjnych 

Zakładu tj.: 

1. w Szpitalu im. Sebastiana Petrycego – w którym udziela się świadczeń  

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, leczenie 

szpitalne – programy lekowe oraz badania diagnostyczne w zakresach zgodnych  

z profilem komórek organizacyjnych,  

2. w Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego –w którym udziela się świadczeń  

w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym w szczególności  

w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo 

medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyczne 

programy zdrowotne i promocja zdrowia, medycyna pracy. 

3. Diagnostyka medyczna, w tym między innymi diagnostyka obrazowa i laboratoryjna 

realizowana jest w Pracowniach Zakładu Diagnostyki. 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tamowskiej, mieszkańcom Powiatu 

Dąbrowskiego zapewnia opiekę całodobową. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to 

świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne 

od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może 

udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie 

od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach 

ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać  

w razie: nagłego zachorowania; nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów 

sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane 

środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy 

zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie 

wpłynąć na stan zdrowia. W takim przypadku należy zamówić wizytę, dzwoniąc pod numer 

telefonu 14 644-33-22. 
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Rysunek nr 8. Schemat organizacyjny pionu niemedycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Źródło: https://bip.malopolska.pl/zozwdtarnowskiej,a,813275,statut-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-dabrowie-tarnowskiej.html 
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Rysunek nr 9. Schemat organizacyjny pionu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Źródło: https://bip.malopolska.pl/zozwdtarnowskiej,a,813275,statut-zespolu-opieki-zdrowotnej-w-dabrowie-tarnowskiej.html 
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3.8. EDUKACJA  

 

 Do zadań własnych powiatu  należy zakładanie i prowadzenie publicznych szkół 

podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz 

 z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego 

oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół  

i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.  

Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym dla 4 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 

Sieć szkół tworzą:  

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej (do 

31.08.2019 r. funkcjonujące jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie 

Tarnowskiej – w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjum szkoły od 

1.09.2019 r. nie funkcjonują już jako szkoły ponadgimnazjalne tylko szkoły 

ponadpodstawowe),  

2. Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej(do 

31.08.2019 r. funkcjonujące jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej),  

3. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu (do 31.08.2019r. 

funkcjonujące jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu) 

4. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Ponadto 

Powiat Dąbrowski jest również organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.  

 W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie 

Tarnowskiej oraz Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie 

funkcjonują całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe. W Powiatowym Centrum Edukacji 

i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie działa również Centrum Kształcenia Zawodowego. 
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Tabela nr 48. Liczba uczniów według stanu na 30 września 2019 r. 

Źródło: Raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za rok 2019 

 

  Ogólną liczbę nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych i placówkach 

oświatowych we wrześniu 2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela nr 49. Liczba etatów nauczycielskich według stanu na 30 września 2019 r. 

Źródło: Raport o stanie Powiatu Dąbrowskiego za rok 2019 
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Co roku dyrektorzy szkół ponadpodstawowych organizują Dni Otwarte Szkoły, celem 

których jest umożliwienie uczniom klas VIII szkół podstawowych właściwego wyboru 

szkoły. Uczniowie mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, 

zasięgnąć opinii o kierunkach kształcenia i specyfice poszczególnych szkół, porozmawiać 

 z uczniami i nauczycielami danej szkoły. W ramach Dni Otwartych organizowane są różnego 

rodzaju konkursy i wręczane nagrody. Dodatkowo dyrektorzy uczestniczą w prelekcjach  

w formie prezentacji multimedialnej w ww. klasach szkół podstawowych i gimnazjalnych na 

terenie Powiatu Dąbrowskiego i poza nim. W prelekcjach oprócz uczniów uczestniczą także 

ich rodzice. Każdy z nich otrzymuje barwną ulotkę z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół 

ponadpodstawowych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Informacje o ofercie edukacyjnej 

znajdują się także na stronach internetowych każdej ze szkół ponadpodstawowych, jak 

również na ich portalu społecznościowym Facebook. Co roku szkoły zawodowe uczestniczą 

w organizowanym w Krakowie Festiwalu Zawodów. Informacje z życia szkół oraz foto 

relacje z uroczystości szkolnych publikowane są przez uczniów w serwisie YouTube oraz 

Facebook. W 2019 roku samorząd powiatowy przyczynił się do wykonania filmu 

promującego szkoły, który został opublikowany na stronie powiatu i w mediach. 

W roku 2019 udzielono pomocy zdrowotnej dla nauczycieli pracujących w szkołach 

Powiatu Dąbrowskiego w łącznej wysokości 4750 zł (wpłynęło 13 wniosków).  

W roku szkolnym 2018/2019 przyznano 202 uczniom stypendia na łączną kwotę 3 350zł  

z tego :  

1. w I półroczu stypendia dostało 86 uczniów na kwotę 12 460 zł:  

a. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej – 32 

uczniów na kwotę 4850 zł,  

b. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – 27 uczniów 

na kwotę 3660 zł,  

c. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu – 4 uczniów na kwotę 560 zł,  

d. Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie – 23 

uczniów na kwotę 3390 zł.  

2. w II półroczu stypendia dostało 116 uczniów na kwotę 18 890 zł:  

a. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej – 53 uczniów 

na kwotę 9140 zł,  
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b. Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – 33 uczniów na kwotę 

4860 zł,  

c. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu – 9 uczniów na kwotę 1460 zł,  

d.  Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie – 21 

uczniów na kwotę 3430 zł.  

  Powiat Dąbrowski udzielił wsparcia finansowego na nagrody w konkursach dla 

uczniów szkół Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 6555,46 zł (tj. I Ty możesz zostać 

poliglotą, Konkurs Pieśni Żołnierskiej i Partyzanckiej w Bolesławiu, Turniej BRD, konkurs 

plastyczny KRUS, Broaden Your Mind, III Międzypowiatowy Konkurs matematyczny dla 

klas IV-VI, nagroda dla Sylwii Pytki, Mistrz Ortografii, Spotkanie Kultur, Turniej Wiedzy 

Pożarniczej, Płomień). 

Na terenie powiatu funkcjonują także niepubliczne szkoły i placówki dotowane przez 

Powiat Dąbrowski. Są to:  

1. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kupieninie 

i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kupieninie - 

prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” 

 w Mędrzechowie -  powstał w 2007 roku. 

2. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie 

Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie – prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej – powstał  

w 2008 roku. 

Placówki te umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu głębokim lub z niepełnosprawnością sprzężoną z terenu powiatu dąbrowskiego 

oraz powiatów sąsiednich realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki.  Są to placówki oświatowe, które zapewniają 

swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc  

w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz 

rehabilitacji ruchowej, świadczoną w odpowiednich warunkach z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.  

Zespoły Terapeutyczne, złożone z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej  

i medycznej, opracowują, odpowiednio dla każdego wychowanka, Indywidualny Program 

Rewalidacyjno-Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mając 
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na uwadze niepowtarzalność i specyfikę dziecka. Metody i techniki pedagogiki specjalnej  

wspomagane są systematyczną hipoterapią, dogoterapią i hydroterapią na krytej pływalni. 

Wychowankowie uczą się, bawią i ćwiczą w grupach 2-6 osobowych pod kierunkiem 

nauczyciela-wychowawcy, wspomaganego przez opiekuna.   Sale i gabinety wyposażone są 

 w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.  

Dowóz dzieci do Placówek zapewnia Urząd Gminy właściwy dla miejsca 

zamieszkania dziecka. 

Przyjęcie dziecka do Placówki odbywa się na podstawie pisemnego wniosku 

rodziców/prawnych opiekunów oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

W powiecie nie funkcjonują ośrodki szkolno-wychowawcze. Uczniowie posiadający 

odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej kierowani są na wniosek 

rodziców do najbliższych powiatów prowadzących takie ośrodki. 

3.9.  AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

 

 Mając na uwadze zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów społecznych 

należy podkreślić znaczącą rolę funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie 

powiatu. Są one ważnym partnerem dla sektora publicznego przy tworzeniu wspólnych 

projektów polityki społecznej. Poprzez udział w ich działaniach mieszkańcy powiatu mogą 

realizować swoje potrzeby w zakresie aktywności społecznej.  

 Powiat Dąbrowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w oparciu  

o uchwalone roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki nim 

organizacje mają możliwość  pozyskiwania dotacji na realizacje zadań publicznych  

w obszarze np. rozwoju kultury, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej.  

 Na terenie Powiatu Dąbrowskiego działają również  organizacje z zakresu polityki 

społecznej wśród , których możemy wyróżnić między innymi:  

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMOCNA 

DŁOŃ” W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ - celem Stowarzyszenia jest działanie na 

rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego osobowego  

i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie to 
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rozwija i propaguje szereg inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu 

osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, mających na celu przygotowanie ich do 

życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności 

umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród osiągnięć 

Stowarzyszenia należy wymienić przede wszystkim uruchomienie: 

a. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej,   

b. Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych  

w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie,  

c. Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy.  

2. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE „PRZYJAZNY ŚWIAT”  

W MĘDRZECHOWIE – Stowarzyszenie za priorytetowe uznaje dbanie o dobro 

rodziny i kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec jej najsłabszych 

członków. Otacza opieką i wsparciem osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież 

 z rodzin najbliższych, dysfunkcyjnych i dotkniętych kryzysem, osoby przewlekle 

chore, osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach swoich działań Stowarzyszenie 

promuje i rozwija pozytywne działania prowadzone przez różne podmioty na rzecz 

rodziny. Nawiązuje współpracę ze środowiskami samorządowymi i administracją 

publiczną wszystkich szczebli, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi. 

Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić: 

a. przejęcie pieczy nad uruchomionym w roku 2007 Niepublicznym Ośrodkiem 

Rewalidacyjno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Kupieninie 

b.  uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kupieninie. 

3. STOWARZYSZENIE „OTWARTE SERCE” RODZICÓW, OPIEKUNÓW  

I PRZYJACIÓŁ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH W SZCZUCNIE 

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego 

rozwoju, opieki, rehabilitacji i kształcenia  dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

niepełnosprawnych w regionie.  Stowarzyszenie dąży do aktywizacji osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, jak również kreuje pozytywne 

postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych.  Osiągniecie zaplanowanych 

zadań  Stowarzyszenie realizuje m,in. poprzez: organizowanie zajęć terapeutycznych, 

sportowych i gimnastycznych, jak również poprzez szeroką działalność terapeutyczną.  

Proces terapeutyczny wspierany jest specjalistycznym poradnictwem,  
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a w szczególności wsparciem psychologicznym, prawnym, medycznym  

i duszpasterskim. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań integracyjnych takich jak: 

organizacja imprez okolicznościowych, kulturalno-oświatowych czy wycieczek 

sportowo-rekreacyjnych. Wśród osiągnięć Stowarzyszenia należy wymienić przede 

wszystkim uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy.  

4. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet 

Trzeciego Wieku działa przy Dąbrowskim Domu Kultury z siedziba w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Celami Stowarzyszenia m.in. są:  

a. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez udział w różnego rodzaju formach życia 

społecznego, 

b. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk,  

c. podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania 

więzi i kontaktów osobistych miedzy mieszkańcami regionu, a szczególnie w zakresie 

integracji międzypokoleniowej, 

d. inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również 

ludzi niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, 

e. ochrona i promocja zdrowia, 

f. promocja i organizacja wolontariatu, 

g. działalność charytatywna 

 

4.   ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (wyniki badania ankietowego) 

 

W miesiącach wrześniu i październiku 2020 roku została przeprowadzona anonimowa 

ankieta badająca  opinie mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego na temat występujących 

problemów społecznych w powiecie. Ankieta została wysłana do Ośrodków Pomocy 

Społecznej z terenu powiatu (celem kolportażu wśród mieszkańców wszystkich gmin), 

Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego wpisujących się 

swoją działalnością w zadania pomocy społecznej. Ankieta była również dostępna na stronie 

internetowej www.pcprdt.pl (o czym informowały artykuły na stronie internetowej Powiatu 

Dąbrowskiego oraz PCPR).  

W rezultacie w badaniu uczestniczyło 91 mieszkańców.  

http://www.pcprdt.pl/


 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

Ankietowani stanowili próbę reprezentatywną mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego  

w każdym przedziale wiekowym, w każdej formie aktywności oraz na różnych poziomach 

wykształcenia.  Dzięki tak dobranej grupie  respondentów został uzyskany pogląd na aktualne 

problemy społeczne istniejące w Powiecie z jakimi borykają się mieszkańcy wszystkich grup 

społecznych.  

 

Wykres nr 28. Struktura płci respondentów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 29. Struktura wiekowa respondentów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Wykres nr 30. Struktura wykształcenia respondentów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 31. Miejsce zamieszkania respondentów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 32. Status zawodowy  respondentów 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

Kwestionariusz ankiety został podzielony na pytanie dotyczące następujących kwestii: 

1. Problemy społeczne dotyczące rodzin. 

2. Problemy społeczne dotyczące dzieci i młodzieży. 

3. Problemy społeczne dotyczące osób  starszych i niepełnosprawnych.  

4. Problemy społeczne związane z poczuciem bezpieczeństwa. 

Pierwsze pytania skierowane do respondentów ankiety dotyczyły kwestii problemów 

społecznych rodzin Powiatu Dąbrowskiego. Struktura odpowiedzi została zaprezentowana na 

wykresie poniżej. 

 

 

Wykres nr 33. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Jak wynika z analizy udzielonych odpowiedzi, każdy z respondentów mógł zaznaczyć 

3 odpowiedzi) do najważniejszych - w ocenie mieszkańców - problemów społecznych rodzin 

należy zaliczyć bezrobocie 80,2%, następnie alkoholizm – 51,6%, bezradność w sprawach 

opiekuńczych na równi z niepełnosprawnością i długotrwała chorobą – 36,6 %. 

Problem bezrobocia jest głównym z problemów występujących zarówno w skali kraju, 

województwa, jak i naszego Powiatu. Bezrobocie jest jedną z przyczyn pogarszania się 

sytuacji bytowej rodzin, jak również  sytuacji emocjonalnej, więzi i relacji wśród jej 

członków. Długotrwały okres pozostawania bez pracy w efekcie może wpłynąć negatywnie 

na stan zdrowia, co w konsekwencji może znaleźć ujście w sięganiu po środki uzależniające 
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w tym alkohol, jak również nie bez znaczenia pozostaje na  funkcję opiekuńczo - 

wychowawczą rodziny.  

 

 

Wykres nr 33. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych występujących 

w rodzinach na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Wsród przyczyny problemów opiekuńczo-wychowawczych występujących  

w rodzinach na terenie Powiatu Dąbrowskiego mieszkańcy wskazali bezrobocie – 38,5%, 

uzależnienia – 58,2%, rozpad rodziny – 44%, niskie  umiejętności rodzicielskie/ 

wychowawcze – 40,7% oraz przemoc w rodzinie – 30,8% 

Problem bezrobocia (jak wskazała analiza pytania ankietowego nr 1 ) jest jednym  

z głównych determinantów wpływających w sposób negatywny na rodzinę. Frustracje 

spowodowane zbyt długim okresem pozostawiania bez pracy wpływają na funkcje 

opiekuńczo-wychowawczą rodziny, na rodzenie się przemocy w rodzinie, jak również 

zanikanie autorytetu rodzicielskiego. Istnieje także duże prawdopodobieństwo  przyjmowania 

przez dzieci negatywnych wzorców osobowościowych, co w konsekwencji może 

doprowadzić do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Nie bez znaczenia również na 

prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo -wychowawczej rodziny pozostaje problem 

uzależnień, w tym w głównej mierze uzależnienia od alkoholu.  

Respondenci natomiast, jako sposób na poprawę sytuacji rodzin niewydolnych 

wychowawczo wskazali: pomoc terapeutyczną, specjalistyczne poradnictwo – 60,4%, więsza 
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dostępność do konsultacji psychologicznych – 41,8%, zwiększenie aktywności zawodowej – 

39,6% (korelujące z problemem bezrobocia jako głównej przyczyny problemów społecznych 

rodzin), oraz zwiększenie odstępności do konsultacji psychologiczno – pedagogicznych – 

30,8%, zwiększenie ofert spędzania czasu wolnego – 19,8%, wyższe świadczenia pieniężne 

dla rodzin wielodzietnych, niepełnych – 14,8%. Powyższe dane zostały przedstawione na 

wykresie 34 . 

 

 

Wykres nr 34. Jakie działania według Pana/Pani  poprawiłyby sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo na 

terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Kryzys rodziny przejawia się również w zwiększajacej się skali zjawiska przemocy  

w rodzinie.  Na pytanie czy Czy w Pana/Pani  najbliższym otoczeniu występuje zjawisko 

przemocy w rodzinie? – 20,9%  respondentów odpowiedziało, że zna ze swojego otoczenia 

przypadki przemocy w rodzinie, 33% odpowiedziało, iż słyszało o przypadkach przemocy w 

rodzinie, natomiast 30,8% respondentów nie zna takich przypadków, a 15,4% o nich nawet 

nie słyszało.   
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Wykres nr 35. Czy w Pana/Pani  najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy w rodzinie? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wsród najskuteczniejszych działań (pyt. 5), wspierających osoby doznajace przemocy 

w rodzinie respondencji wskazali jak pokazuje poniższy wykres, iż są to zakaz kontaktowania 

się, zbliżania do ofiary przez pokrzywdzonego, zwiększeie dostęności do specjalistycznego 

poradnictwa w tym poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego oraz 

terapeutycznego. Ponadto za słuszne i celowe uznali zapewnienie osobie dotknietej przemocą 

schronienia w ośrodku wsparcia oraz umożliwienie ofierze uczestnictwa w grupach wsparcia, 

przeznaczonych dla osób doznających przemocy.   

 

Wykres nr 36. Czy Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy 

domowej? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Wykres nr 37. Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec osób stosujących przemoc? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Na pytanie „Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec osób 

stosujących przemoc?” respondenci w przeważającej liczbie odpowiedzieli, iż byłoby to 

zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego, umożliwienie uczestnictwa  

w programach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz organizowanie akcji 

społecznych.  

Oceniając warunki społeczne w naszym powiecie nie można pominąć grupy dzieci  

i młodzieży, którzy w ogromnej mierze stanowią fundamenty naszej przyszłości. Przyglądając 

się tej grupie społecznej zdefiniowano pytania ankietowe nr 7 i 8, które miały na celu określić 

przyczyny problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego, jak również uzyskać  informacje na temat propozycji ich przezwyciężania. 

Strukturę odpowiedzi na pytanie Jakie Pana/Pani zdaniem są przyczyny występowania 

negatywnych zjawisk społecznych u dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Dąbrowskiego?  

zaprezentowano w poniższym wykresie. 
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Wykres nr 38. Jakie Pana/Pani  zdaniem są przyczyny występowania negatywnych zjawisk społecznych  

u dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

 Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, wśród przyczyn problemów społecznych 

wśród dzieci i młodzieży, mieszkańcy najczęściej wymienią kryzys rodziny (zaniedbania, 

brak więzi rodzinnych, brak promowania pozytywnych wzorców), złą sytuacje ekonomiczną 

rodzin, załamanie się systemu wartości etycznych i norm moralnych, jak również przeciążenie 

pracą rodziców (częste delegacje, praca za granicą). 

 Jako sposób na rozwiązanie tych problemów mieszkańcy wskazują na potrzebę 

tworzenia miejsc, w których dzieci i młodzież uczyłaby się efektywnego gospodarowania 

wolnym czasem, wiążącej się z tym organizacji zajęć pozaszkolnych , jak również potrzebę 

organizacji kampanii i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Powyższe 

zestawienie prezentuje wykres nr 39. 

 

 

Wykres nr 38. Jakie Pana/Pani  zdaniem są najskuteczniejsze rozwiązania problemów dzieci i młodzieży? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Dla grupy społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, zdefiniowano problemy 

społeczne oraz propozycje ich przezwyciężenia  w następujących pytaniach ankietowych (pyt. 

Nr 9 i 10): Jakie Pana/Pani zdaniem są  najczęściej występujące problemy osób 

niepełnosprawnych w naszym powiecie? Jakie działania Pana/Pani zdaniem umożliwiłyby 

osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym?. 

Strukturę odpowiedzi na powyższe pytania zaprezentowano na wykresach poniżej.  

 

 

Wykres nr 39. Jakie Pana/Pani zdaniem są  najczęściej występujące problemy osób niepełnosprawnych  

w naszym powiecie? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 40. Jakie działania Pana/Pani zdaniem umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział  

w życiu społecznym? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Największym problemem społecznym osób niepełnosprawnych według mieszkańców 

naszego Powiatu jest zbyt mała liczna zakładów pracy chronionej, brak odpowiednich ofert 

pracy. Następnie bariery ekonomiczne związane nieodłącznie z wysokim kosztem leczenia  

i  rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 48,4%,  bariery architektoniczne, izolacja społeczna 

i wynikające z niej krzywdzące dla osób niepełnosprawnych stereotypy oraz bariera przed 

kontaktem z osobą niepełnosprawną, utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych, obawa 

osób niepełnosprawnych  przed brakiem akceptacji ze strony środowiska. 

Chcąc rozwiązać istniejące wśród osób niepełnosprawnych problemy społeczne 

związane z aktywnością zawodowa oraz dostępem do opieki zdrowotnej i specjalistycznej 

należy, zdaniem respondentów, podjąć działania zmierzające do zwiększenia miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych, zwiększyć  dostępność do pomocy specjalistycznej, zapewnić 

wczesną diagnostykę i wsparcie. Nie bez znaczenia  pozostaje również problem likwidacji 

barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i tym samym zwiększenie dostępności 

budynków i miejsc ogólnodostępnych, na który zwróciło uwagę  36,6% spośród naszych 

respondentów. 

W obszarze problemów społecznych osób starszych, mieszkańcy powiatu wskazali 

jako najważniejszy problem brak zaspokojenia potrzeb emocjonalnych osób starszych,  

a mianowicie ich samotność (78%), kolejną trudnością są bariery ekonomiczne (54,9%) oraz 

ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i choroby (49,5%) osób starszych. Wśród 

problemów społecznych osób starszych respondenci kolejno wskazują: niewystarczającą ilość 

placówek wspierających seniorów (22%), brak poczucia bezpieczeństwa (13,20%), 

wykluczenie społeczne tej grupy osób (19,8%) oraz przemoc charakteryzująca się m.in. 

zaniedbaniem i porzuceniem ze strony najbliższych (14,3%). Działaniami wspierającymi 

niwelowanie problemów społecznych osób starszych w naszym regionie zdaniem 

respondentów są: poprawa dostępności usług  opiekuńczych (68,1%) oraz specjalistycznego 

poradnictwa, wspieranie organizacji działających na rzecz osób starszych (64,8%), 

powoływanie instytucji wspierających proces kształcenia i dokształcania seniorów (31,9%) 

oraz kampanie społeczne (13,2%). 

Dane dotyczące problemów społecznych osób starszych zostały ujęte w sposób 

graficzny na wykresach poniżej. 
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Wykres nr 41. Jakie problemy społeczne Pana/Pani zdaniem dotyczą osób starszych na terenie naszego 

powiatu? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

Wykres nr 42. Jakie działania Pana/Pani  zdaniem byłyby najkorzystniejsze  w rozwiązywaniu  problemów 

osób starszych w naszym regionie? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 

 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

 Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest bezpieczeństwo. Stan ten daje 

poczucie pewności istnienia i możliwości realizacji własnych potrzeb. Na pytanie dotyczące 

poczucia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Dąbrowskiego 77 osoby odpowiedziały, że 

„TAK”, natomiast osoby ankietowane, które udzieliły odpowiedzi, iż NIE czują się 

bezpiecznie (14 osób) zostały poproszone o wskazanie przyczyny braku tego stanu. Wyniki 

prezentuje wykres poniżej. 

 

Wykres nr 43. Dlaczego nie czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Jak wskazuje analiza powyższych danych według mieszkańców powiatu jedną  

z głównych przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa są naruszenia przepisów prawa 

drogowego (nadmierna prędkość, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, itp.).  

 Wśród propozycji działań, które mogły wpłynąć na poprawę poczucia 

bezpieczeństwa zdaniem mieszkańców powiatu  są: ograniczenie dostępności sprzedaży 

alkoholu dla młodzieży, większa liczba patroli policyjnych, akcje społecznej w zakresie 

profilaktyki uzależnień, jak również wyższe kary dla przestępców (pytanie otwarte). 
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Wykres nr 44. Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszym 

regionie? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 

 

 Ostatnie pytanie ankietowe  skierowane do mieszkańców powiatu  dąbrowskiego 

brzmiało następująco:  Który Pana/Pani zdaniem z wymienionych obszarów problemów 

społecznych wymagają pilnego rozwiązania?   

 

 

Wykres nr 45. Który Pana/Pani zdaniem z wymienionych obszarów problemów społecznych wymagają pilnego 

rozwiązania? 

Źródło: opracowanie własne PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej 
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Respondenci wskazali następującą hierarchie w powyższym zakresie: 

1. Działania w obszarze problemów społecznych dzieci i młodzieży,  

2. Działania w obszarze problemów społecznych rodzin,  

3. Działania w obszarze problemów społecznych osób niepełnosprawnych i rodzin 

4. Działania w zakresie bezpieczeństwa.  

 

5.   ANALIZA SWOT  

 

 Analiza SWOT, uznawana jest za najpopularniejszą technikę analityczną przydatną  

w porządkowaniu informacji na dany temat.  Zastosowanie powyższej techniki w dokumencie 

jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwoli na oszacowanie 

mocnych  i słabych stron lokalnego systemu pomocy społecznej, jak również szans i zagrożeń 

jakie przed nim stoją. 

 Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych liter czynników klasyfikujących,  

a mianowicie:  

1. S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu,  

2. W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu,  

3. (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany,  

4. T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

 

MMooccnnee  ssttrroonnyy  SSłłaabbee  ssttrroonnyy 

Współpraca władz samorządowych, instytucji  

i organizacji na rzecz realizacji zadań z zakresu 

pomocy społecznej, bezrobocia, ochrony 

zdrowia czy edukacji. 

Wysoki wskaźnik bezrobocia w powiecie. 

Rosnąca aktywność organizacji pozarządowych 

 

Niski przyrost naturalny, starzenie się 

społeczeństwa 
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Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych 

Brak spójności i stabilności przepisów prawnych 

Dobrze rozwinięta infrastruktura placówek 

pomocowych w tym działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych  

w dostępności do usług specjalistycznych 

Realizacja Programów Aktywności Lokalnej Ograniczone środki finansowe na realizacje 

zadań z zakresu pomocy społecznej 

Funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej Wypalenie zawodowe pracowników pomocy 

społecznej 

Różnorodność form wsparcia dla osób 

bezrobotnych proponowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy 

Wzrost patologii społecznych, dziedziczenie 

statusu klienta pomocy społecznej, 

demoralizacja młodzieży 

Wzrost świadomości społecznej w zakresie 

identyfikacji  potrzeb i możliwości ich 

zaspokojenia 

Wzrost liczby rodzin niewydolnych 

wychowawczo 

Realizacja programów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi (zlecanie zadań 

publicznych) 

Niski poziom życia osób starszych 

Likwidowanie barier architektonicznych Brak podmiotów oferujących miejsca pracy 

Edukacja osób dorosłych i seniorów  

SSzzaannssee  ZZaaggrroożżeenniiaa 

Szerokie partnerstwo instytucji pomocowych Dysfunkcje rodziny – zwiększająca się liczba 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Możliwość skutecznego pozyskiwania 

zewnętrznych środków finansowych 

Zagrożenie demograficzne – starzejące się 

społeczeństwo 

Aktywność społeczeństwa w podejmowaniu 

działalności gospodarczej oraz samozatrudnienie 

Przestępczość i patologie społeczne 

Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników 

pomocy społecznej 

Wdrażanie nowych zadań bez pokrycia 

finansowego 

Rozwój ekonomii społecznej Pogarszająca się sytuacja materialna  

społeczeństwa 

Rozwój rodzicielstwa zastępczego Brak nowych miejsc pracy, w tym ofert dla osób 

wchodzących  na rynek pracy 

Podejmowanie działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy domowej 

Brak kandydatów na rodziny zastępcze 
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Wzrost liczby organizacji pozarządowych oraz 

promocja ich działań 

Niestabilność i brak spójności przepisów 

prawnych 

Realizacja powiatowych i gminnych programów 

z zakresu pomocy rodzinom i osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym 

Narastanie zjawiska „wyuczonej bezradności” 

Podnoszenie skuteczności działań służb i 

instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

eliminowanie przyczyn i źródeł zagrożenia 

Zanikające więzi międzyludzkie 

Działania na rzecz aktywizacji osób z grup 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy 

Migracja młodzieży kończącej szkoły wyższe  

i średnie 

 Brak środków finansowych na realizację 

programów edukacyjno - profilaktycznych. 

 Niskie nakłady finansowe na opiekę zdrowotną. 

 

6. KIERUNKI ROZWOJU POWIATU 

 

6.1. MISJA 

 

Misja wyraża wartości, jakie należałoby w wyniku jej wdrażania osiągnąć  

w perspektywie kolejnych lat i jakie są jego priorytety w działaniach na rzecz zaspokojenia 

potrzeb społecznych mieszkańców. Cele tworzące misję Strategii obejmują spójne wartości, 

jakie można osiągać lub wzmacniać za pomocą działań strategicznych wspomagających 

rozwój społeczny.  

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 

2021-2025 jest: 

 

 

 

 

 

Kształtowanie optymalnych warunków poziomu i jakości życia,  

tworzenie równych szans rozwoju społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. 
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6.2. WIZJA   

 

Naczelnym zadaniem Strategii jest formułowanie wizji, której urzeczywistnienie stanowi  o 

realizacji misji. 

Wizja jest to pożądany, docelowy obraz przyszłości, który powiat chce osiągnąć na koniec 

założonego horyzontu czasowego, wspólnie ze społecznością lokalną i partnerami społeczno-

gospodarczymi. 

 Wizję przyszłości pomocy społecznej w Powiecie Dąbrowskim określono na 

podstawie analizy sytuacji społecznej w regionie. Określone w strategii cele winny być 

osiągnięte do 2025 roku. Jest to jednak uwarunkowane przestrzeganiem przez samorządy 

lokalne, służby socjalne i partnerów społecznych przyjętych form i zasad działania, a przede 

wszystkim zawiązywaniem partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania istotnych 

problemów społecznych. Wzmocni się pomoc ukierunkowana na: 

1. Wsparcie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży, poprzez: 

1.1. Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny 

1.2. Promocję i rozwój pieczy zastępczej 

1.3. Pomoc usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek  

1.4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

2. Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju społecznego dla osób 

starszych i rozwój integracji międzypokoleniowej, poprzez: 

2.1. Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju społecznego dla osób 

starszych i rozwój integracji międzypokoleniowej, 

2.2. Rozwój systemu wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

3. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego, poprzez: 

3.1. Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

3.2. Promocję przedsiębiorczości 

3.3. Współpraca z samorządami lokalnymi na rzecz aktywizacji zawodowej 

4. Rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

4.1. Zwiększenie skuteczności profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu 

4.2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
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 Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działania Realizatorzy Źródła 

finansowania 

Wskaźniki oceny 

efektywności 

Termin 

realizacji 

 

 

 

 

1. 

Wsparcie rodzin 

oraz zapewnienie 

opieki dzieciom  

i młodzieży 

 

 

 

 

1.1. 

Wzmocnienie 

profilaktyki na rzecz 

prawidłowego 

funkcjonowania 

rodziny 

- świadczenie pomocy społecznej 

rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, materialnej, 

- praca socjalna z rodzinami mającymi 

problemy opiekuńczo-wychowawcze 

mająca na  celu zapobiegnięcie 

umieszczania dzieci poza rodziną 

naturalną, 

- wzmocnienie sieci specjalistycznego 

wsparcia rodzin, 

- wypracowanie standardów pracy  

z rodziną, w szczególności zagrożoną 

wykluczeniem społecznym. 

-  promowanie innowacyjnych metod 

pracy z rodziną. 

- kampanie informacyjne mające na celu 

wzmocnienie  prawidłowego 

funkcjonowania rodziny – 

upowszechnianie prawidłowego wzorca 

rodziny 

-realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu  

 

 

 

 

PCPR 

OPS-y 

PPP 

KPP 

PIK 

Starostwo/REZ 

Szkoły 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

 

 

 

 

 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem, 

- liczba udzielonych 

świadczeń, 

- liczba realizowanych 

programów 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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1.2. 

Promocja i rozwój 

pieczy zastępczej 

 

 

 

- tworzenie warunków dla rozwoju pieczy 

zastępczej, w tym promocja idei rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

- pozyskiwanie i szkolenie kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

- zapewnienie pomocy i wsparcia dla  

funkcjonujących rodzin zastępczych  

i dzieci w nich umieszczonych (m.in. 

grupy wsparcia, rodziny pomocowe), 

- wzmocnienie sieci specjalistycznego 

wsparcia dla rodzin zastępczych, 

- podejmowanie działań na rzecz powrotu 

dziecka do rodziny naturalnej. 

- wypracowanie standardów pracy i 

pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

- realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR 

OPS-y 

PPP 

KPP 

PIK 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

- liczba utworzonych 

rodzin zastępczych, 

- liczba szkoleń dla 

rodzin zastępczych, 

- liczba osób, które 

ukończyły szkolenie 

dla kandydatów na 

rodziny zastępcze, 

- liczba spotkań w 

ramach grup wsparcia, 

- liczba realizowanych 

programów/ 

przedsięwzięć, 

- liczba rodzin 

objętych wsparciem 

koordynatora 

rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

- liczba przyznanych 

świadczeń, 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

1.3. 

Pomoc 

usamodzielniającym 

się wychowankom 

rodzin zastępczych  

i placówek 

 

- specjalistyczne poradnictwo, 

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz w 

uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych, 

- pomoc pieniężna na kontynuowanie 

nauki. 

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie. 

- pomoc na zagospodarowanie  

w formie rzeczowej, 

- tworzenie i wsparcie  dla funkcjonowania 

PCPR 

OPS-y 

JWR 

PIK 

PPP 

PUP 

Organizacje 

pozarządowe 

Podmioty 

gospodarcze 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE, 

- liczba przyznanych 

świadczeń, 

- liczba 

usamodzielniających 

się wychowanków, 

- liczba mieszkań 

chronionych, 

- liczba osób 

korzystających  z 

poradnictwa 

 

 

 

 

2021-2025 
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mieszkań chronionych dla 

usamodzielnianej młodzieży. 

-  realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

1.4. 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

- promowanie prawidłowych metod 

wychowawczych w rodzinach 

zagrożonych przemocą. 

-  rozwój i wzmocnienie usług interwencji 

kryzysowej. 

- wzmocnienie sieci specjalistycznego 

wsparcia dla  rodzin uwikłanych w 

przemoc domową. 

- praca z osobą stosującą przemoc  

w ramach realizacji programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 

przemocy. 

- realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

PCPR 

OPS-y 

PIK 

Szkoły 

PPP 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE, 

 

- liczba osób 

korzystających  ze 

specjalistycznego 

poradnictwa, 

- liczba realizowanych 

programów, 

- liczba osób objętych 

programem 

korekcyjno-

edukacyjnym 

 

 

 

 

 

2021-2025 

2. 

Pomoc  

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu osób 

starszych  

i niepełnosprawnych 

2.1. 

Wspieranie działań na 

rzecz poprawy 

warunków rozwoju 

społecznego dla osób 

starszych i rozwój 

integracji 

międzypokoleniowej 

- tworzenie infrastruktury placówek 

wsparcia dla osób starszych, 

- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla 

osób starszych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób samotnych, 

- promowanie i wspieranie wolontariatu, 

jako formy integracji społecznej dla osób 

starszych, 

- działania mające na celu zapobieganie 

zjawisku przemocy wobec osób starszych, 

- promowanie  modelu  integracji 

międzypokoleniowej 

PCPR 

OPS-y 

PPP 

KPP 

Szkoły 

Starostwo/REZ 

Organizacje 

pozarządowe w 

tym UTW 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

 

 

 

- liczba osób  objętych 

wsparciem, 

- liczba udzielonych 

świadczeń, 

- liczba realizowanych 

programów 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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- rozwijanie inicjatyw lokalnych 

wspierających aktywność osób starszych 

- realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Rozwój systemu 

wsparcia i aktywizacji 

społeczno-zawodowej 

osób 

niepełnosprawnych 

- rozwijanie form rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych, 

- rozwijanie form rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, 

- zwiększenie dostępu do wczesnej 

interwencji i rehabilitacji dla osób 

niepełnosprawnych 

- upowszechnianie informacji o prawach i 

uprawnieniach osób niepełnosprawnych 

oraz dostępnych formach pomocy. 

- wspieranie organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie ze środków PFRON  

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

- likwidacja barier architektonicznych w 

miejscach użyteczności publicznej 

-  realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

 

 

 

 

 

PCPR 

OPS-y 

PPP 

PUP 

Szkoły 

Starostwo/REZ 

Organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

 

 

 

 

 

 

- liczba osób  objętych 

wsparciem, 

- liczba udzielonych 

świadczeń, 

- liczba realizowanych 

programów 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

3. 

Przeciwdziałanie 

zjawisku bezrobocia  

i ograniczenie 

zjawiska 

 

 

3.1. 

Wzrost aktywności 

zawodowej osób 

- opracowanie i realizacja programu 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 

lokalnego rynku pracy 

- pośrednictwo pracy, poradnictwo 

zawodowe oraz pomoc w aktywnym 

 

 

 

PUP 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

 

- liczba udzielonych 

świadczeń, 

- liczba osób którym 

zostało przyznane 
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wykluczenia 

społecznego 

bezrobotnych poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy 

- wdrażanie  innowacyjnych instrumentów 

i usług rynku pracy 

- rozwój działalności Centrum Aktywizacji 

Zawodowej 

- realizacja projektów na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i/lub zawodowemu 

 

zewnętrzne w tym 

środki UE, 

dofinansowanie, 

- liczba osób biorąca 

udział w programach i 

projektach 

2021-2025 

3.2. 

Promocja 

przedsiębiorczości 

 

- promowanie idei przedsiębiorczości 

wśród osób bezrobotnych poprzez 

udzielenie wsparci finansowego na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 

- wyposażanie osób zainteresowanych w 

wiedze i umiejętności niezbędne do 

prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej, 

- wsparcie finansowe dla przedsiębiorców 

w związku z tworzeniem miejsc pracy dla 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

 

 

 

 

 

 

 

PUP, gminy, 

powiat 

 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

 

 

 

 

- liczba osób 

korzystających  z 

dofinansowania, 

- liczba szkoleń 

 

 

 

 

 

2021-2025 

3.3. 

Współpraca z 

samorządami 

lokalnymi na rzecz 

aktywizacji 

zawodowej 

- rozwijanie stałej współpracy jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z 

Powiatowym Urzędem Pracy, 

organizacjami pozarządowymi 

organizacjami pracodawców 

- stały monitoring osób bezrobotnych. 

- organizowanie prac społeczno - 

użytecznych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

 

 

PUP 

OPS-y 

PCPR 

PUP 

Placówki 

oświatowe 

Starostwo/REZ 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

 

 

 

- liczba instytucji 

wspierających osoby 

bezrobotne, 

- liczba osób objętych 

wsparciem 

 

 

 

 

 

2021-2025 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

- dostosowanie kierunków kształcenia w 

powiecie do lokalnych potrzeb rynku pracy 

- popularyzacja ekonomii społecznej 

 

 

 

4. 

Rozwój profilaktyki 

zdrowotnej i 

podniesienie 

poziomu 

bezpieczeństwa w 

powiecie 

4.1. 

Zwiększenie 

skuteczności 

profilaktyki 

zdrowotnej 

mieszkańców powiatu 

- realizacja i wspieranie programów 

edukacyjno-profilaktycznych 

- promocja działań w ramach światowych i 

ogólnopolskich akcji prozdrowotnych 

- propagowanie zdrowego stylu życia 

- wymiana informacji w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia 

- promocja zdrowia psychicznego  

i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

 

OPS-y 

PCPR 

Szkoły 

Starostwo/REZ 

Gminne i 

powiatowe 

podmioty 

lecznicze 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki  

zewnętrzne w tym 

środki UE,  NFZ 

- liczba realizowanych 

programów 

-liczba materiałów 

promocyjnych 

- liczba informacji 

rozpowszechnionych 

 (umieszczonych na 

stronach 

internetowych,  

w mediach, 

przekazanych innym 

jednostkom, 

mieszkańcom, itp.) 

 

 

 

 

 

2021-2025 

  

 

 

 

4.2. 

Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

 

 

- promowanie pozytywnych postaw 

obywatelskich  w zakresie bezpieczeństwa 

- realizacja programów i akcji 

profilaktycznych 

- zwiększenie świadomości społecznej na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie 

- inicjowanie przedsięwzięć mających na 

celu poprawę bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym 

 

 

KPP 

OPS-y 

PCPR 

Placówki 

oświatowe 

Starostwo/REZ 

organizacje 

pozarządowe 

 

 

 

Środki własne gmin 

i powiatu, środki 

zewnętrzne w tym 

środki UE,  

MSWiA 

- liczba realizowanych 

programów 

-liczba materiałów 

promocyjnych 

- liczba informacji 

rozpowszechnionych  

(umieszczonych na 

stronach 

internetowych,  

w mediach, 

przekazanych innym 

jednostkom, 

mieszkańcom, itp.) 

 

 

 

 

 

2021-2025 
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6.3. MONITORING I EWALUACJA  

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będą na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą się pojawić poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie 

poszczególnych kwestii społecznych. Podstawowym celem wyżej wskazanych działań będzie 

dostarczenie praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii 

społecznych  na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wdrażanie strategii monitorowane będzie na 

bieżąco przez realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań.  

   

7. ZAKOŃCZENIE  

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 

2021-2025 obejmuje najważniejsze  obszary polityki społecznej, a cele i działania w niej 

wskazane realizowane będą w oparciu o zasadę partnerstwa, współdziałania  

i podmiotowości. Jej realizacja przyczyni się do poprawy poziomu i  jakości życia 

mieszkańców. Strategia  powstała w szczególności z myślą o osobach zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a w szczególności o osobach niepełnosprawnych, dzieciach 

 i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych władzy rodzicielskiej, osobach 

bezrobotnych, osobach i rodzinach uwikłanych w przemoc domową. Podejmowane działania 

pomogą wyeliminować ograniczenia związane z funkcjonowaniem tych osób 

 w społeczeństwie. Strategia ma na celu podjęcie przedsięwzięć umożliwiających budowanie 

spójnego lokalnego systemu pomocy mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego.  

Strategia zakłada działania długofalowe, polegające na inwestycji w kapitał ludzki, edukację, 

poprawę sytuacji społeczno-bytowej rodzin, działania na rzecz zatrudnienia i samo 

zatrudnienia, promowania przedsiębiorczości. Ma ona pobudzać do aktywności organizacje, 

instytucje działające w obszarze pomocy społecznej oraz rozwoju gospodarczego  

i społecznego powiatu. 
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8. SPIS TABEL  

 

1. Tabela nr 1. Ludność Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

2. Tabela nr 2. Liczba mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego według grup wiekowych i 

płci – stan na 31.12.2019 

3. Tabela nr 3. Wybrane dane demograficzne Powiatu Dąbrowskiego na tle 

Województwa Małopolskiego- stan na 31.12.2018r. 

4. Tabela nr 4. Wybrane dane statystyczne Powiatu Dąbrowskiego na tle Województwa 

Małopolskiego- stan na 31.12.2018r. 

5. Tabela nr 5. Powiat Dąbrowski na tle pozostałych powiatów Województwa 

Małopolskiego - stan na 31.12.2018r. 

6. Tabela nr 6. Stan zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie 

Tarnowskiej - stan na 31.12.2019r. 

7. Tabela nr 7. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego w latach 2016-2019. 

8. Tabela nr 8. Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację  

I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego  

w latach 2016-2019. 

9. Tabela nr 9. Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji 

społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 2019 roku. 

10. Tabela nr 10. Nasycenie usługami w DPS-ach. Wskaźnik obliczany jako stosunek 

liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób 

umieszczonych w DPS i liczby oczekujących. 

11. Tabela nr 12. Zasoby instytucjonalne i wsparcia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 

latach 2018 - 2019. 

12. Tabela nr 13. Środki finansowe na wydatki pomocy społecznej i innych obszarach 

polityki społecznej w budżecie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2018 - 2019. 

13. Tabela nr 14. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019. 



 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021 - 2025 
 

14. Tabela nr 15. Rodzaj przyznanych świadczeń z pomocy społecznej  poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019. 

15. Tabela nr 16. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych 

świadczeń w 2019 r. 

16. Tabela nr 17. Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2014-2019r. 

17. Tabela nr 18. Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej świadczonej 

przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2014-2019r. 

18. Rysunek nr 5. Stopa bezrobocia w małopolskich powiatach, stan na koniec 2019 r. 

19. Tabela nr 19. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba 

osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r. 

20. Tabela nr 20. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych długotrwale oraz liczba 

osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Powiat na tle 

województwa, powiat na tle kraju. 

21. Tabela nr 21. Struktura bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  latach 2014-

2019r. 

22. Tabela nr 22. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2015 

23. Tabela nr 23. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2016 

24. Tabela nr 24. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2017 

25. Tabela nr 25. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2018 

26. Tabela nr 26. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w  roku 2019 

27. Tabela nr 27. Rozszerzona informacja o bezrobociu w Powiecie Dąbrowskim – stan na 

31 grudnia 2019 

28. Tabela nr 28. Liczba wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej orzeczeń o niepełnosprawności  

w latach 2016-2019– osoby przed 16 rokiem  życia 

29. Tabela nr 29. Liczba wydanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności w latach 2016-2019– osoby po 16 roku  życia 
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30. Tabela nr 30. Wysokość środków finansowych PFRON wykorzystanych przez Powiat 

Dąbrowski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w latach 

2017-2019 

31. Tabela nr 31. Liczba osób niepełnosprawnych które skorzystały z dofinansowania ze 

środków finansowych PFRON w latach 2010-2013 2017-2019 

32. Tabela nr 32. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach  zastępczych na terenie 

Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

33. Tabela nr 33. Rodziny zastępcze w podziale na liczbę dzieci w latach 2015-2019  

34. Tabela nr 34. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w poszczególnych gminach  

powiatu dąbrowskiego w 2019 roku (narastająco)  

35. Tabela nr 35. Środki pieniężne dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

36. Tabela nr 36. Wydatki poniesione przez Powiat Dąbrowski na utrzymanie dzieci  

w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 

37. Tabela nr 37. Dochody Powiatu Dąbrowskiego za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych pochodzących z innych powiatów 

38. Tabela nr 38. Liczba dzieci z Powiatu Dąbrowskiego umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2019 (narastająco) 

39. Tabela nr 39. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach  

opiekuńczo-wychowawczych 

40. Tabela nr 40. Liczba dzieci z poszczególnych gmin Powiatu Dąbrowskiego 

przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2015-2019  na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego oraz poza nim 

41. Tabela nr 41. Liczba dzieci umieszczonych w Jednostce Wspierającej Rodzinę  

w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2019 z terenów innych powiatów/miast na prawach 

powiatu (narastająco) na terenie Powiatu Dąbrowskiego oraz poza nim 

42. Tabela nr 42. Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-

edukacyjnego w latach 2015-2020 

43. Tabela nr 43. Monitoring po zakończonym programie korekcyjno-edukacyjnym 

44. Tabela nr 44. Liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc  

w rodzinie 
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45. Tabela nr 45. Liczba osób, zatrzymanych wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie 

46. Tabela nr 46. Liczba sprawców przemocy w tym znajdujących się pod wpływem 

alkoholu na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2020 (stan na 30.IX) 

47. Tabela nr 47. Liczba przypadków poszczególnych rodzajów przemocy lata 2015-2020 

(stan na 30.IX) 

48. Tabela nr 48. Liczba uczniów według stanu na 30 września 2019 r. 

49. Tabela nr 49. Liczba etatów nauczycielskich według stanu na 30 września 2019 r. 

 

9. SPIS WYKRESÓW 

 

1. Wykres nr 1. Ludność Powiatu Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 2018r. 

2. Wykres nr 2. Ludność Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

3. Wykres nr 3. Ludność Powiatu Dąbrowskiego z podziałem na gminy – stan na 

31.12.2019 

4. Wykres nr 4. Liczba mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego według grup wiekowych i 

płci –stan na 31.12.2019 

5. Wykres nr 5. Współczynnik obciążenia demograficznego ludność Powiatu 

Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 2018r. 

6. Wykres nr 6. Migracje ludność Powiatu Dąbrowskiego – stan na 31 grudnia 2018r. 

7. Wykres nr 7. Liczba mieszkańców na 1 pracownika socjalnego w poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

8. Wykres nr 8. Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu 

Dąbrowskiego w latach 2016-2019. 

9. Wykres nr 9. Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I 

lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego w 

latach 2016-2019 

10. Wykres nr 10. Nasycenie usługami w DPS-ach. Wskaźnik obliczany jako stosunek 

liczby osób umieszczonych w DPS pomnożony przez 100 do sumy liczby osób 

umieszczonych w DPS i liczby oczekujących 
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11. Wykres nr 11. Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  

poszczególnych gminach Powiatu Dąbrowskiego przez okres 5 lat – narastająco na 

dzień 31.12.2019 w ujęciu procentowym 

12. Wykres nr 12. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

13. Wykres nr 13. Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w poszczególnych 

gminach Powiatu Dąbrowskiego– stan na 31.12.2019 

14. Wykres nr 14. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej świadczonej przez 

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych 

świadczeń w 2019 r. 

15. Wykres nr 15. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy w Małopolsce w latach 2013-2019. 

16. Wykres nr 16. Stopa bezrobocia w województwach, stan na grudzień 2019 

17. Wykres  nr 18. Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz 

liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2019 r. 

18. Wykres nr 18. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych długotrwale oraz liczba 

osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Powiat na tle 

województwa, powiat na tle kraju 

19. Wykres nr 19. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 2015-2019 

20. Wykres nr 20. Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 

2010-2019 

21. Wykres nr 21. Rodzaje  rodzin zastępczych na terenie Powiatu Dąbrowskiego w latach 

2015-2019 

22. Wykres nr 22. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w poszczególnych gminach  

powiatu dąbrowskiego w 2019 roku (narastająco)  

23. Wykres nr 23. Porady udzielone w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie 

Tarnowskiej w latach 2015-2019  

24. Wykres nr 24. Liczba zgłoszonych osób i liczba uczestników programu korekcyjno-

edukacyjnego w latach 2015-2020 

25. Wykres nr 25. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta -A” w latach 2015-

2020 
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26. Wykres nr 26. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 

przemocą lata 2015-2020 

27. Wykres nr 27. Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Zespołów 

Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego w podziale na instytucje, które 

je sporządziły w latach 2016-2020 

28. Wykres nr 28. Struktura płci respondentów 

29. Wykres nr 29. Struktura wiekowa respondentów 

30. Wykres nr 30. Struktura wykształcenia respondentów 

31. Wykres nr 31. Miejsce zamieszkania respondentów 

32. Wykres nr 32. Status zawodowy  respondentów 

33. Wykres nr 33. Jakie problemy społeczne rodzin uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

34. Wykres nr 33. Jakie są Pana/Pani zdaniem przyczyny problemów opiekuńczo-

wychowawczych występujących w rodzinach na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

35. Wykres nr 34. Jakie działania według Pana/Pani  poprawiłyby sytuację rodzin 

niewydolnych wychowawczo na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

36. Wykres nr 35. Czy w Pana/Pani  najbliższym otoczeniu występuje zjawisko przemocy 

w rodzinie? 

37. Wykres nr 36. Czy Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec 

ofiar przemocy domowej? 

38. Wykres nr 37. Jakie działania Pana/Pani zdaniem byłyby najskuteczniejsze wobec 

osób stosujących przemoc? 

39. Wykres nr 38. Jakie Pana/Pani  zdaniem są przyczyny występowania negatywnych 

zjawisk społecznych u dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Dąbrowskiego? 

40. Wykres nr 38. Jakie Pana/Pani  zdaniem są najskuteczniejsze rozwiązania problemów 

dzieci i młodzieży?  

41. Wykres nr 39. Jakie Pana/Pani zdaniem są  najczęściej występujące problemy osób 

niepełnosprawnych w naszym powiecie? 

42. Wykres nr 40. Jakie działania Pana/Pani zdaniem umożliwiłyby osobom 

niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym? 

43. Wykres nr 41. Jakie problemy społeczne Pana/Pani zdaniem dotyczą osób starszych na 

terenie naszego powiatu? 
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44. Wykres nr 42. Jakie działania Pana/Pani  zdaniem byłyby najkorzystniejsze   

w rozwiązywaniu  problemów osób starszych w naszym regionie? 

45. Wykres nr 43. Dlaczego nie czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego? 

46. Wykres nr 44. Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego 

w naszym regionie? 

47. Wykres nr 45. Który Pana/Pani zdaniem z wymienionych obszarów problemów 

społecznych wymagają pilnego rozwiązania? 

 

10. SPIS RYSUNKÓW  

 

1. Rysunek nr 1. Położenie Powiatu Dąbrowskiego na mapie Województwa 

Małopolskiego 

2. Rysunek nr 2. Podział administracyjny Powiatu Dąbrowskiego  

3. Rysunek nr 3. Wybrane dane finansowe Powiatu Dąbrowskiego - stan na 31.12.2018r. 

4. Rysunek nr 4. Wybrane dane dotyczące sytuacji społecznej na terenie Powiatu 

Dąbrowskiego - stan na 31.12.2018r. 

5. Rysunek nr 6. Model rodzinnej pieczy zastępczej 

6. Rysunek nr 7. Model instytucjonalnej pieczy  zastępczej 

7. Rysunek nr 8. Schemat organizacyjny pionu niemedycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 

8. Rysunek nr 9. Schemat organizacyjny pionu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Dąbrowie Tarnowskiej 

 


