
Puławy, 21 października 2019r. 

GOPS.PS.071.280.2019 

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 

00-412 Warszawa 

poczta@frob.pl   

 

W odpowiedzi na wniosek z 14 października 2019r. skierowany na adres 

sekretariat@pulawy.gmina.pl (przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Puławach jako jednostki organizacyjnej Gminy Puławy) informuję, co następuje: 

ad 1. GOPS w Puławach nie akceptuje w relacjach z interesantami płatności bezgotówkowych 

za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych lub 

innych instrumentów płatniczych, tzn. w GOPS w Puławach nie istnieje możliwość 

dokonania przez interesanta płatności kartą płatniczą lub innym podobnym instrumentem 

płatniczym.  

ad 2. nie jest planowane wdrożenie tego typu rozwiązań; 

ad 3. tego typu rozwiązania nie zostały dotychczas wdrożone z uwagi na następujące 

uwarunkowania: 

- GOPS w Puławach nie pobiera żadnych danin publicznych, w tym podatków, opłat 

skarbowych czy administracyjnych;  

- płatnością, jaką GOPS pobiera jest miesięczna odpłatność podopiecznych za świadczenie 

usług opiekuńczych (roczna wartość tych wpłat to ok. 20 tys. zł); odpłatności te są uiszczane 

przez osoby, którym świadczone są usługi opiekuńcze, tj. które w zasadzie nigdy – z uwagi na 

stan zdrowia – nie odwiedzają siedziby GOPS. Zatem możliwość płatności za pomocą 

terminali płatniczych nie stanowi dla nich żadnego ułatwienia (jest to rozwiązanie obojętne 

dla tej grupy interesantów);  

ad 4-6 – nie dotyczy 

ad 7. NIP – dla PIT, ZUS itp. – 716 18 34 553 

NIP dla VAT (Gmina Puławy) – 716 280 12 48. 

 

Analiza możliwości wdrożenia w GOPS rozwiązań, o których mowa powyżej. 

GOPS w Puławach nie pobiera żadnych danin publicznych, w tym podatków, opłat 

skarbowych czy administracyjnych; płatnością, jaką GOPS pobiera jest miesięczna 

odpłatność podopiecznych za świadczenie usług opiekuńczych (roczna wartość tych wpłat to 

ok. 20 tys. zł); odpłatności te są uiszczane przez osoby, którym świadczone są usługi 

opiekuńcze, tj. które w zasadzie nigdy – z uwagi na stan zdrowia – nie odwiedzają siedziby 

GOPS. Zatem możliwość dokonywania płatności za pomocą terminali płatniczych nie 

stanowi dla nich żadnego ułatwienia (jest to rozwiązanie obojętne dla tej grupy interesantów). 

W konsekwencji wypada uznać, że wdrożenie przywołanych rozwiązań - na dzień dzisiejszy 

– ma znaczenie marginalne. Tym bardziej, że żaden interesant nigdy nie podnosił chęci 

dokonania płatności w formie użycia karty płatniczej na miejscu.  

  

 

 

mailto:sekretariat@pulawy.gmina.pl

		2019-10-21T09:57:26+0200
	Tomasz Włodek; GOPS Puławy




