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Wprowadzenie
Złożoność i  specyfika zagadnień, z  jakimi borykają się na co dzień kierownicy oraz 
główni księgowi jednostek pomocy społecznej, skłoniły nas do kontynuacji książki po-
święconej tej tematyce.

W niniejszej publikacji staramy się przybliżyć szereg zagadnień związanych z jednostka-
mi pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie w 2014 r., tj. zmian 
w  sprawozdawczości budżetowej, czy też przepisów dotyczących świadczeń opiekuń-
czych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

W związku z planowanym od 1.1.2015 r. wprowadzeniem obowiązku składania PIT-11 
w formie elektronicznej, powstał rozdział poświęcony tematyce e-deklaracji.

Niektóre z opisywanych zagadnień wydają się być ponadczasowe, tak jak rachunkowość 
i  związana z  nią sprawozdawczość, niemniej w  toku wykonywania codziennych obo-
wiązków służbowych warto pochylić się nad zgłębieniem lub odświeżeniem wiedzy 
z tych tematów, aby nie popadać w rutynę i zachować świadomość, jak, dlaczego i na ja-
kiej podstawie prawnej podchodzimy do tych zagadnień, co pozwoli uchronić nas przed 
popełnieniem błędu, a nawet odpowiedzialnością za łamanie dyscypliny finansów pu-
blicznych. Jeden z rozdziałów książki został poświęcony w całości tematyce nieprawidło-
wości w jednostkach pomocy społecznej, skutkujących łamaniem dyscypliny finansów 
publicznych; w rozdziale tym przywołano wiele pouczających przykładów.

Kierownictwo, w  tym główny księgowy w  jednostkach pomocy społecznej, powinni 
wiedzieć dlaczego i z jakich źródeł pochodzą środki publiczne, będące w ich dyspozycji. 
W związku z powyższym powstał pomysł rozdziału o dotacjach wydatkowanych przez 
jednostki pomocy społecznej na finansowanie zadań własnych i zleconych. Sposób wy-
datkowania środków z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia został przedstawiony na 
prostym przykładzie sprawozdania z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Obok sprawozdań sporządzanych na podstawie ewidencji księgowej, wymaganych obo-
wiązującymi przepisami, poruszono również temat sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji zadań zleconych ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów; temat ten powinien zainteresować pracowników 
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merytorycznych oddelegowanych do realizacji zadań wynikających ze wspomnianych 
przepisów. 

Z myślą o tej grupie pracowników przedstawiono również procedury postępowania przy 
przyznawaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z przytoczeniem szere-
gu wzorów dokumentów.

Dwa ostatnie rozdziały książki zostały poświęcone placówkom wsparcia dziennego, pla-
cówkom opiekuńczo-wychowawczym oraz organizacji pieczy zastępczej uregulowanej 
w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która dała samo-
rządom odpowiednio dużo czasu do stopniowego wprowadzania zmian, mających na 
celu polepszenie sytuacji dzieci wychowujących się w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Różnorodność zaprezentowanych tematów ma na celu pomóc w rozwiązywaniu proble-
mów, z jakimi stykają Państwo się w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

Książka jest owocem pracy wielu autorów, którzy podzielili się z Państwem swoją wiedzą 
i doświadczeniami, za co pragnę im serdecznie podziękować

Zachęcam do pogłębiania posiadanej wiedzy i praktycznego wykorzystania w codzien-
nej pracy informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Ewa Pawka-Nowak


