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1. Rodzaje czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego: analiza powiązania 

czynności związanych z wykonywaniem pracy socjalnej i czynności związanych z 

przyznawaniem świadczeń w trybie postępowania administracyjnego 

2. Rola pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń. Propozycja rozwiązania problemu 

oddzielenia pracy socjalnej od procedury administracyjnej przyznawania pomocy społecznej 

3. Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy socjalnej 

4. Specjalizacja, podział pracy pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę socjalną (np. 

pracowników specjalistów od konkretnej metody pracy socjalnej, bądź pracy z określoną 

grupą klientów, pracowników „pierwszego kontaktu”, czyli takich, którzy  kierowaliby 

klientów do specjalisty w danej dziedzinie)    

5. Wnioski, rekomendacje 

 

 

       

Wstęp 

Katalog zadań, które wykonywane są przez pracowników socjalnych w Miejskich Ośrodkach Pomocy 

Społecznej/Rodzinie jest obszerny i zróżnicowany. Dla realizacji pakietu usług pomocy i integracji 

społecznej
1
 wydają się być istotne te z nich, które mają charakter bezpośredniego oddziaływania na 

klienta. Można do nich zaliczyć następujące ustawowe zadania pracownika socjalnego: 

 1) praca socjalna; 

 2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

                                                           
1 Pakiet usług pomocy i integracji społecznej – wyróżniony ze względu na określony problem lub kategorię osób lub rodzin 

zbiór usług systemu pomocy i integracji społecznej, spełniający funkcje przyporządkowane do danej grupy klientów pomocy 

społecznej, określającego sposób oddziaływania na klienta, pozwalający mu najpełniej wykonywać role społeczne i 

zawodowe - (red.) dr hab. Ryszard Szarfenberg: Krajowy Raport Badawczy„Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych 

grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji”, s. 374) 
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 3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji 

tych zadań; 

 4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego 

możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje 

państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
2
 

Praca socjalna jest zarówno zadaniem pracownika socjalnego, ale również jego profesją,
3
 jak i 

świadczeniem pomocy społecznej
4
. Stanowi ona podstawową usługę w pakiecie dostępnych dla 

klienta usług pomocy i integracji społecznej. Jednak jej świadczenie zależne jest od woli 

ewentualnych świadczeniobiorców (nie może być ona udzielana bez ich zgody), ale również od 

możliwości instytucji pomocy społecznej (nie każdy klient pomocy społecznej może być nią objęty ze 

względu na zbyt małą liczba zatrudnionych pracowników socjalnych
5
). 

Najwięcej czasu wśród czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego zajmuje 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ich opracowywanie
6
 na okoliczność ustalania 

uprawnień do świadczeń pomocy społecznej i kwalifikowania dla ich uzyskania. Są to czynności o 

charakterze administracyjnym związane z prowadzonymi postępowaniami. W związku z określonymi 

w przepisach prawa terminami do jego prowadzenia zadanie to jest często priorytetowe.  

Pozostałe dwa zadania: „udzielanie informacji, wskazówek i pomocy (…)” oraz „pomoc w uzyskaniu 

poradnictwa (…) stanowią wstępną ofertę wsparcia dla klientów pomocy społecznej. Stanowić też 

mogą udział pracownika socjalnego w realizacji zasady współdziałania
7
 przez świadczeniobiorców 

pomocy społecznej, którzy nie korzystają z usługi pracy socjalnej (przyjmuje się, że osoby 

uczestniczące w procesie pracy socjalnej realizują w ten sposób zasadę współdziałania). W niniejszym 

opracowaniu zadania te będą określane jako: „wsparcie wstępne”. 

                                                           
2 Art. 119 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z 

późniejszymi zmianami) 
3 Praca socjalna – „jest profesją wspierającą zmianę społeczną, rozwiązywanie problemów powstających w relacjach 

międzyludzkich oraz wzmacnianie (ang. empowerment) i wyzwalanie ludzi dla wzbogacenia ich dobrostanu. Wykorzystując 

teorie ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna interweniuje w miejscach, gdzie ludzie wchodzą w 

interakcje ze swoim środowiskiem. Fundamentalnymi dla pracy socjalnej są zasady praw człowieka i sprawiedliwości 

społecznej.”3  
4 Świadczeniami pomocy społecznej są: 2) świadczenia niepieniężne a) praca socjalna  - art. 36 pkt. 2a ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (jw.) 
5 W 90% MOPR/MOPS liczba rodzin, jakie ma pod opieka pracownik socjalny jest większa niż 40, a w 30% większa niż 70 - 

Ogólnopolskie badanie społeczne „Standardy usług w pomocy społecznej”. Raport końcowy, PENTOR, LBS, Warszawa 

2010 

 

6 Ogólnopolskie badanie społeczne „Standardy usług w pomocy społecznej”. Raport końcowy, PENTOR, LBS, Warszawa 

2010, załącznik 1 
7 “Przez współdziałanie osoby ubiegającej się o pomoc (lub korzystającej z niej) należy rozumieć gotowość do podjęcia 

współpracy z pracownikiem socjalnym oraz skorzystanie z uzasadnionych i rozsądnych propozycji pracownika socjalnego, 

pomagających osobie lub rodzinie przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe” – I. Sierpowska, Ustawa o pomocy społecznej. 

Komentarz, Warszawa 2009 
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Tak więc przyjmuje się, że w odniesieniu do realizacji pakietu usług pomocy i integracji społecznej 

realizowane są przez pracownika socjalnego czynności w ramach: wsparcia wstępnego, pracy 

socjalnej i postępowań administracyjnych. 

Założenie takie przekłada się na potrzebę sporządzania różnego rodzaju diagnozy. Wsparcie wstępne   

wymaga sporządzenia diagnozy wstępnej. Składa się na nią określenie: rodzaju trudności na które 

napotyka klient, jak on reaguje i przeżywa swoją sytuację oraz jakie motywacje powodują u niego 

dążenie do zmian. Diagnoza wstępna powinna dać odpowiedź na pytania: czy MOPS/MOPR jest w 

stanie przynieść poszukiwane rozwiązania, umożliwić podjęcie niezbędnych form pracy, 

zmierzających do modyfikacji sytuacji klienta. Celem diagnozy wstępnej jest podjęcie przez 

pracownika socjalnego decyzji, czy wymagana jest w danej sprawie interwencja, jeżeli tak, to czy 

osobiście zajmie nią się zajmie (podejmując pracę socjalną), czy też skieruje klienta do innej osoby 

lub instytucji. 

Z kolei w prowadzeniu pracy socjalnej wymagana jest diagnoza pogłębiona, która służy wskazaniu 

celów i stworzeniu projektu działania. Diagnoza ta następuje po wspólnym z klientem 

przeprowadzeniu analizy sytuacji. 

W postępowaniach administracyjnych wydaje się, że wystarczające są dane z diagnozy wstępnej, gdyż 

do ustalenia uprawnień do świadczeń niezbędne są jedynie częściowe informacje (jak np. powód 

trudnej sytuacji życiowej, sposób wykorzystania własnych możliwości i uprawnień, niezaspokojone 

potrzeby klienta).   

W aktualnym stanie prawnym jedynym narzędziem, które stosowane jest do formułowania diagnozy 

jest rodzinny wywiad środowiskowy.
8
 Część I tego wywiadu można uznać za narzędzie służące 

sporządzeniu diagnozy wstępnej, a jego aktualizacje (część IV) służą jej pogłębianiu. Jednak 

stosowanie tego narzędzia jest problematyczne ze względu na jego różne funkcje (do diagnozy i 

jednocześnie sformułowania i zatwierdzenia planu pomocy). Jednocześnie wywiad ten stosowany jest 

obligatoryjnie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w celu ustalenia uprawnień do 

świadczeń pomocy społecznej.. 

Zasady współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym zarówno w przypadku wsparcia wstępnego jak 

i pracy socjalnej zapisywane są w kontrakcie socjalnym. Jest on bowiem narzędziem do określenia 

sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej
9
 jak i narzędziem w pracy socjalnej.

10
 

 

5.1. Rodzaje czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego: analiza 

powiązania czynności związanych z wykonywaniem pracy socjalnej i 

                                                           
8
 art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jw.) 

 

9
 art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jw.) 

10
 art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jw.) 
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czynności związanych z przyznawaniem świadczeń w trybie postępowania 

administracyjnego 

 
Dla stworzenia warunków organizacyjnych dla prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej konieczna 

jest analiza czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego. Wymaga ona ich identyfikacji 

oraz ustalenia związku z pracą socjalną. Analiza ta pozwoli bowiem wyłonić te czynności, które nie 

muszą być wykonywane przez profesjonalistę – specjalistę pracy socjalnej, a mogą być wykonywane 

przez innego pracownika, bez przygotowania zawodowego w tym zakresie. W efekcie będzie możliwe 

dokonanie podziału zadań pomiędzy w/w pracowników. 

 

Tabela 1: Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń w 

trybie postępowania administracyjnego i ich związek z pracą socjalną 

Etapy postępowania Przykładowe czynności pracownika 

socjalnego związane z 

postępowaniem administracyjnym 

Związek czynności pracownika 

socjalnego, wykonywanych w 

procesie przyznawania świadczeń 

w trybie postępowania 

administracyjnego, z pracą 

socjalną
11

 

Wstępne 

rozpoznanie, 

przyjmowanie 

wniosku o pomoc 

Ustalanie oczekiwań klienta 

dotyczących pomocy (zasiłków, usług). 

Informowanie klienta o możliwych 

świadczeniach i procedurze ich 

przyznawania. 

Wstępne ustalanie potrzeb klienta 

oraz czy wymaga on wsparcia w 

postaci pracy socjalnej. 

Udzielanie wstępnych informacji 

o możliwościach uzyskania 

pomocy w środowisku lokalnym. 

Informowanie, że zadaniem klienta jest 

w pierwszej kolejności 

wykorzystywanie własnych możliwości 

i uprawnień oraz współdziałanie w 

rozwiązaniu jego trudnej sytuacji. 

Rozeznawanie czy klient ma inne, 

poza pomocą społeczną, 

możliwości i uprawnienia, których 

wykorzystanie może poprawić 

jego sytuację. 

 Przyjmowanie wniosku. Brak czynności 

                                                           
11 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, ze czynności wymienione w tej kolumnie odnoszą się zarówno do „wsparcia 

wstępnego” jak i „pracy socjalnej”, gdyż stanowią one podobny sposób oddziaływania pracownika socjalnego i w praktyce 

występują one w jednym ciągu logicznym. 
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Ustalanie uprawnień Ustalanie sytuacji materialnej klienta.  Ustalanie sytuacji życiowej klienta 

podczas  rodzinnego wywiadu 

środowiskowego 

 

Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających sytuację materialną 

klienta. 

Brak czynności 

 

 

Pozyskiwanie (z przeprowadzonego 

rodzinnego wywiadu środowiskowego) 

informacji o przyczynie powstania 

trudnej sytuacji życiowej 

Określanie przyczyny powstania 

trudnej sytuacji klienta 

Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających przyczynę trudnej 

sytuacji klienta, istotnych z punktu 

widzenia uprawnień do świadczenia 

Brak czynności   

Ustalanie indywidualnych okoliczności  

mogących mieć wpływ na formę, 

rodzaj, wysokość świadczenia. 

Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających te okoliczności. 

Wskazywanie potrzeb, które mogą 

zostać zaspokojone poprzez 

udzielone świadczenia.  

Wskazywanie rodzajów 

aktywności klienta dla 

rozwiązania jego trudnej sytuacji, 

których wykonanie jest 

warunkiem udzielenia 

świadczenia.   

Wydanie decyzji 

administracyjnej 

Ustalenie podstaw prawnych. Brak czynności 

Obliczanie wysokości świadczeń 

pieniężnych obligatoryjnych. 

Brak czynności 

Ustalanie wysokości/zakresu/formy 

pozostałych  świadczeń. 

Proponowanie wysokości zasiłku 

w celu realizacji postanowień 

kontraktu socjalnego 

Obliczanie wysokości odpłatności za 

świadczenie. 

Brak czynności 
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Przygotowanie uzasadnienia decyzji 

administracyjnych. 

Współpraca w zakresie 

uzasadnienia przyznania zasiłku w 

celu realizacji postanowień 

kontraktu socjalnego  

Przygotowywanie decyzji 

administracyjnych. 

Brak czynności 

 

 

 

Wprowadzanie danych klienta do 

odpowiedniego programu 

komputerowego. 

Brak czynności 

Monitorowanie 

sytuacji klienta 

Weryfikacja zmian w sytuacji 

finansowej klienta i ustalanie nowych 

uprawnień. 

Uaktualnienie informacji o 

sytuacji życiowej klienta. 

Monitorowanie sposobu wykorzystania 

świadczeń na podstawie dokumentów 

oraz innych informacji. 

 Brak czynności 

Wszczęcie postępowania w sprawie o 

ograniczenie lub zmianę formy 

świadczeń na podstawie informacji 

uzyskanych z monitoringu sposobu 

wykorzystania świadczeń lub braku 

aktywności klienta dla rozwiązania 

jego trudnej sytuacji. 

Wnioskowanie o ograniczenie lub 

zmianę formy świadczeń w 

przypadku braku aktywności 

klienta dla rozwiązania jego 

trudnej sytuacji lub stwierdzenia  

niewłaściwego  wykorzystywania 

świadczeń. 

Wywiad u osób 

zobowiązanych do 

pomocy 

Ustalanie, negocjowanie wysokości, 

rodzaju, formy, czasu udzielania 

pomocy, przez osoby zobowiązane. 

Przyjmowanie oświadczenia osób 

zobowiązanych do udzielania pomocy. 

Zawieranie umowy/porozumienia z 

osobami  zobowiązanymi. 

Gromadzenie dokumentów o  osobach 

zobowiązanych do pomocy, a w 

przypadku niewywiązywania się przez 

nich z obowiązku alimentacyjnego (za 

Wykorzystywanie w pracy 

socjalnej możliwości zaspokajania 

potrzeb klienta przez rodzinę i 

ocena efektów tego wsparcia oraz 

motywowanie i współpraca z 

rodziną. 
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zgodą osób zainteresowanych)  

przygotowanie wniosku do sądu  o 

alimenty. 

  

 

Jak wynika z powyższego zestawienia nie ma miejsca sytuacja całkowitego rozdzielenia czynności 

związanych z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń od działań podejmowanych w 

ramach pracy socjalnej. 

W przytoczonym powyżej zestawieniu czynności związane z pracą socjalną mają związek z procedurą 

administracyjną przyznawania świadczeń w następujących elementach::  

-  określanie przyczyny powstania trudnej sytuacji klienta. 

- rozeznawanie czy klient ma inne, poza pomocą społeczną, możliwości i uprawnienia, których 

wykorzystanie może poprawić jego sytuację. 

-  wskazywanie potrzeb, które winny zostać zaspokojone poprzez udzielone świadczenia.  

-  wskazywanie rodzajów aktywności klienta dla rozwiązania jego trudnej sytuacji, których wykonanie 

jest warunkiem udzielenia świadczenia. 

- proponowanie wysokości zasiłku przyznawanego w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego 

- wnioskowanie o ograniczenie lub zmianę formy świadczeń w przypadku stwierdzenia  braku działań 

klienta w ramach realizowanej pracy socjalnej lub niewłaściwego  wykorzystywania świadczeń. 

Zestawienie to wskazuje na potrzebę częściowego zaangażowania pracownika socjalnego 

wykonującego pracę socjalną w procedurę administracyjną przyznawania świadczeń.  

 

5.2  Rola pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń. Propozycja 

rozwiązania problemu oddzielenia pracy socjalnej od procedury 

administracyjnej przyznawania pomocy społecznej 

 

Dla określenia roli pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń niezbędne jest odniesienie się 

do dylematów związanych z realizacją zasad pomocy społecznej: indywidualizacji świadczeń, 

charakteru uznaniowego świadczeń, aktywizacyjnej formuły świadczeń, wykorzystywania świadczeń 

zgodnie z ich przeznaczeniem i niedopuszczenia do ich marnotrawienia. Uwzględnienie ich nie jest 

bowiem możliwe przy braku wpływu działań pracownika socjalnego na proces przyznawania 

świadczeń. Jednak wiele czynności związanych z ich przyznawaniem mogłyby być wykonywane 

przez pracownika administracyjnego. 

 

 

1) Zasada indywidualizacji świadczeń (dylematy – czy  do prowadzenia pracy socjalnej powinna być 

prowadzona inna diagnoza niż do przyznawania świadczeń? Jeśli nie, to kto ją powinien 
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przeprowadzać: pracownik „od świadczeń” czy od pracy socjalnej? Jeśli jednak obydwu pracowników 

to jak zapewnić spójną diagnozę?) 

 

Proces „dostępu” do świadczeń pomocy społecznej (również tych przyznawanych decyzją 

administracyjną) rozpoczynać się powinien od przeprowadzenia przez pracownika socjalnego 

diagnozy wstępnej w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc z wykorzystaniem techniki 

wywiadu. W jej trakcie następować powinno rozpoznanie niezaspokojonych potrzeb klienta, 

problemów uniemożliwiających jemu na samodzielne ich zaspakajanie (przyczyn trudnej sytuacji), 

określenie zagrożenia rodzajów ryzyk w sytuacji dalszego niezaspokajania potrzeb, rozpoznanie 

możliwości i uprawnień klienta oraz jego motywacji do zmiany własnego położenia. 

Informacje z wywiadu stanowią podstawę do sporządzenia przez pracownika socjalnego i klienta 

wstępnych ustaleń (ta kwestia zostanie rozwinięta w dalszej części opracowania). 

Zaznaczyć należy, że dane z wywiadu mogą też służyć do sporządzenia zarówno indywidualnego 

planu wsparcia jak i obszarów problemów społecznych w celu opracowania programów osłonowych i 

aktywizacyjnych skierowanych dla poszczególnych grup klientów. 

W celu prowadzenia pracy socjalnej następuje proces formułowania diagnozy pogłębionej (za pomocą 

dodatkowych narzędzi), uwzględniającej analizę zasobów i ograniczeń klienta, która powinna 

zakończyć się wskazaniem celów i stworzeniem projektu działania. 

Zatem diagnoza powinna być jedna, ale podzielona na etapy (wstępna i pogłębiona), sporządzana 

przez pracownika socjalnego. Dane niezbędne do udzielania świadczeń – pozyskane w trakcie 

wywiadu - przekazywane byłyby przez pracownika socjalnego do pracownika administracyjnego na 

odrębnym dokumencie. 

 

 

2) Zasada charakteru uznaniowego świadczeń (dylematy: czy przy ustalaniu wysokości świadczeń 

należy brać pod uwagę kompletną diagnozę - również i tą „z pracy socjalnej”? czy przy ustalaniu 

wysokości świadczeń powinna być brana pod uwagę  opinia pracownika socjalnego prowadzącego 

pracę socjalną?) 

 

Dokumenty z przeprowadzonej przez pracownika socjalnego diagnozy wstępnej nie powinny zostać 

udostępniane pracownikowi administracyjnemu. Otrzymywałby on jedynie od pracownika socjalnego 

dokument, w którym wskazywane byłoby jakie potrzeby klienta nie są zaspokojone i określić 

czasokres, na który powinny być przyznane świadczenia na zaspokojenie tych potrzeb. Opinia 

pracownika socjalnego w sprawie wysokości świadczenia nie powinna być wymagana. Proponować 

on powinien jedynie (poprzez złożenie wniosku) wysokość zasiłku celowego przyznawanego w celu 

realizacji postanowień kontraktu socjalnego. 

 

 

3) Zasada aktywizacyjnej formuły świadczeń (dylematy: Czy przy ocenie poziomu aktywności i 

wykorzystywania możliwości i uprawnień klienta jest konieczna opinia pracownika prowadzącego 
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pracę socjalną? Kto decyduje o wysokości świadczenia i o jego odmowie lub ograniczeniu ze względu 

na brak współpracy?) 

 

Pracownik socjalny powinien określać, czy świadczenia mają być przyznane bezwarunkowo, czy też 

pod pewnymi warunkami (aktywnej postawy klienta dla rozwiązania trudnej sytuacji). Kiedy 

wymagana jest aktywność ze strony klienta pracownik socjalny winien uzgodnić z nim rodzaje jego 

aktywności  w rozwiązaniu trudnej sytuacji.  Może to być np.. wykorzystanie określonych uprawnień i 

możliwości, podjęcie wspólnej pracy socjalnej, skierowanie w celu podjęcia współpracy do innego 

specjalisty czy instytucji. Rodzaje aktywności i sposoby monitorowania zapisywane byłyby w 

dokumencie przekazywanym do pracownika administracyjnego, który zajmowałby się ich 

monitorowaniem. Polegać ono powinno na pozyskiwaniu odpowiednich dokumentów 

poświadczających daną aktywność (w przypadku podjęcia pracy socjalnej zaświadcza o tym 

pracownik socjalny). Wykonywanie przez klienta ustalonych aktywności winno być warunkiem 

realizacji świadczeń pomocy społecznej, o które się ubiega. O nieudzielaniu świadczenia ze względu 

na brak tej aktywności decydowałby pracownik administracyjny. 

  

 

4) Zasada wykorzystywania świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i niedopuszczenia do ich 

marnotrawienia. (dylematy: Kto monitoruje wykorzystanie/ marnotrawienie świadczeń? Kto decyduje 

o zastąpieniu świadczeń finansowanych – rzeczowymi? 

Monitorowaniem sposobu wykorzystania świadczeń klientów zajmować się powinien pracownik 

administracyjny i to on wnioskowałby o ewentualne zastąpieniu świadczeń finansowych rzeczowymi 

lub ich ograniczenie. Wykonuje to na podstawie analizy dokumentów (dostarczanych przez klienta 

wskazujących  na sposób wykorzystania świadczeń)  oraz innych informacji pozyskanych z otoczenia 

klienta (w tym również od pracownika socjalnego). 

  

 

Utworzenie modelowego rozwiązania oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z 

procedurą administracyjną wymaga dokonania analizy zakresu stosowania powyższych zasad dla 

poszczególnych rodzajów świadczeń oraz roli pracownika socjalnego w odniesieniu do ich 

świadczeniobiorców. 

 

 

Tabela 2: Propozycja związku świadczeń pomocy społecznej z pracą socjalną przy założeniu 

oddzielenia od pracy socjalnej  czynności związanych z procedurą administracyjną 

przyznawania świadczeń 

 

Rodzaj 

świadczenia 

 

Zakres stosowania zasad 

 

 

Postulowany zakres Indywidualiz Uznaniowość Charakter Niemarnotraw
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pieniężnego 

i pomocy 

rzeczowej 

acja 

świadczenia 

ustalania 

wysokości 

świadczenia 

motywacyjny 

świadczenia 

ienie 

świadczeń 

działań pracownika 

socjalnego 

zajmującego się 

praca socjalną 

Zasiłek 

stały 

  

 

Zależy 

jedynie od 

dochodu i 

spełnienia 

formalnych 

kryteriów 

Brak  W przypadku 

braku 

współdziałan

ia może  

nastąpić 

odmowa 

przyznania 

świadczenia, 

uchylenie 

decyzji o 

przyznaniu 

świadczenia 

lub jego 

wstrzymanie 

W przypadku 

marnotrawien

ia świadczeń 

może nastąpić 

ograniczenie 

świadczeń, 

odmowa ich 

przyznania 

albo 

przyznanie 

pomocy w 

formie 

świadczenia 

niepieniężneg

o 

Rozpoznawanie  

sytuacji życiowej 

klienta i 

podejmowanie 

działań, jeśli to 

konieczne. 

Wskazywanie 

możliwości objęcia 

usługami pomocy i 

integracji społecznej  

Motywowanie do 

podjęcia aktywności 

społecznej czy 

zawodowej 

Wnioskowanie o 

zmianę formy 

zasiłku, jego 

ograniczenie/ 

uchylenie/wstrzyma

nie/odmowę 

przyznania 

Zasiłek 

okresowy 

Zależy od 

dochodu, 

spełnienia 

formalnych 

kryteriów i 

potrzeb 

klienta   

Możliwość 

określania 

kwoty 

zasiłku   

(powyżej 

obligatoryjne

j wysokości) 

 Jw. Jw. Jw. + 

Wskazywanie 

potrzeb, które mogą 

zostać zaspokojone 

przez udzielone 

świadczenie   

  

Zasiłek 

celowy 

 Jw. Możliwość 

ustalenia 

kwoty i 

Jw. Jw. Jw. 
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przeznaczeni

a zasiłku 

Zasiłek 

celowy 

specjalny   

Zależy od 

wystąpienia 

szczególnej 

okoliczności 

i od potrzeb 

klienta 

 Jw. Jw. Jw. Jw. + 

Określanie 

występowania   

szczególnej 

okoliczności 

Zasiłek 

okresowy, 

zasiłek 

celowy lub 

pomoc 

rzeczowa, 

pod 

warunkiem 

zwrotu 

Jw. Jw. Jw. Jw. Jw. 

Zasiłek 

celowy na 

podstawie 

art. 39a 

Zależy od 

dochodu 

klienta i 

postanowień 

kontraktu 

socjalnego 

 Jw. Jw. + 

uzależniony 

od zawarcia 

kontraktu 

 Jw. Jw. + 

Określanie 

postanowień 

kontraktu  

Proponowanie   

wysokości 

świadczenia - 

Określanie 

wystąpienia 

szczególnej 

okoliczności 

Schronienie, 

posiłek, 

ubranie 

Zależy od 

potrzeb 

klienta 

Możliwość 

ustalenia 

zakresu 

udzielanego 

wsparcia 

Brak Może nastąpić 

ograniczenie 

świadczeń, 

odmowa ich 

przyznania. 

Rozpoznawanie 

sytuacji życiowej 

klienta i 

podejmowanie 

działań, jeśli to 

konieczne. 

Wskazywanie 
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możliwości objęcia 

usługami pomocy i 

integracji społecznej  

Motywowanie do 

podjęcia aktywności 

społecznej czy 

zawodowej 

Wnioskowanie o 

ograniczenie/ 

odmowę przyznania 

świadczenia 

 

Powyższe zestawienie wskazuje na różnice w stosowaniu wymienionych zasad do poszczególnych 

świadczeń pomocy społecznej oraz różnice w roli  pracownika socjalnego w ich przyznawaniu.   

Z zestawienia wynika, że: 

 

1) Przyznanie świadczenia może być uzależnione od rozmaitych kryteriów: dochodu klienta, jego 

potrzeb i zobowiązań, spełnienia formalnych kryteriów (np. wiek, niepełnosprawność, bezrobocie, 

długotrwała choroba) czy wystąpienia szczególnej okoliczności.  

Kryteria te mógłby weryfikować pracownik administracyjny poprzez pozyskiwanie dokumentów 

poświadczających ich spełnienie. Udział pracownika socjalnego sprowadzałby się do określania 

potrzeb klienta, postanowień wynikających z kontraktu socjalnego, czy występowania szczególnych 

okoliczności uzasadniającej przyznanie świadczenia. 

 

2) W przypadku wszystkich świadczeń pieniężnych (poza zasiłkiem stałym) istnieje możliwość 

indywidualnego ustalania kwoty świadczenia, a w przypadku świadczeń niepieniężnych – jego 

zakresu. W praktyce kwota/zakres tych świadczeń zależna/-y jest od możliwości finansowych 

samorządu. 

Rola pracownika socjalnego w tym zakresie ograniczałaby się do wnioskowania o przyznanie w 

określonej wysokości zasiłku celowego na realizację postanowień wynikających z kontraktu 

socjalnego (przyznawanego  na podstawie art. 39a ustawy).  

 

3) Udzielenie świadczeń pieniężnych uzależnione jest od współdziałania klienta w rozwiązaniu jego 

trudnej sytuacji (w przypadku zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 39a dodatkowo 

zawarciem kontraktu socjalnego).  

Weryfikacją tego, czy świadczeniobiorca podejmuje działania dla rozwiązania trudnej sytuacji 

zajmowałby się pracownik administracyjny w oparciu o dokumenty wskazane przez pracownika 

socjalnego (np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Integracji Społecznej, 
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Środowiskowego Domu Samopomocy, specjalisty udzielającego poradnictwa prawnego czy terapii 

psychologicznej) a przypadku prowadzenia pracy socjalnej również przez niego wygenerowane. 

 

4) W przypadku marnotrawienia świadczeń pieniężnych może nastąpić ich ograniczenie, odmowa ich 

przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. Z kolei w przypadku 

świadczeń rzeczowych możliwe jest ich ograniczenie i odmowa przyznania. 

Pracownik socjalny w przypadku pozyskania informacji o marnotrawieniu świadczeń może wystąpić z 

wnioskiem o zastosowanie odpowiedniego (z katalogu wyżej wymienionych) rozwiązania. 

 

Przedstawione powyżej analizy pozwalają na sporządzenie modelu organizacyjnego, który pozwalałby 

na realizację profesjonalnej pracy socjalnej. Model składał się będzie z określenia celu głównego, 

celów szczegółowych, sposobów osiągnięcia celów, zdefiniowania problemu, schematów 

obrazujących działania pracownika socjalnego wobec klienta i działania poszczególnych specjalistów 

wobec siebie. 

 

Definicja problemu:   

Zmniejszenie ilości wykonywanych przez pracownika socjalnego czynności związanych z 

prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej przy 

zachowaniu wpływu informacji ze sporządzonej przez niego diagnozy na udzielanie tych świadczeń. 

 

Cel główny:   

Wypracowanie warunków organizacyjnych sprzyjających profesjonalnej pracy socjalnej. 

Cele szczegółowe: 

 Ograniczenie roli pracownika socjalnego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych 

w sprawach świadczeń pomocy społecznej 

 Wyłączenie z obszaru zainteresowania pracownika socjalnego tych klientów, którzy nie 

wymagają bądź nie chcą być objęci pracą socjalną 

Sposoby osiągania celów:   

1. Opracowanie ścieżki postępowania dla osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy 

społecznej 

2. Wydzielenie czynności, które mogą być wykonywane przez pracownika administracyjnego, 

wyspecjalizowanego w przyznawaniu i realizacji świadczeń 
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3. Określenie zasad współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym, a pracownikiem 

administracyjnym 

4. Zdefiniowanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia wypracowanego modelu  

5. Opracowanie przykładowych schematów organizacyjnych MOPS/MOPR 

 

Ad 1 Opracowanie ścieżki postępowania dla osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej 

Poniżej zaprezentowano ścieżkę postępowania w sytuacji ubiegania się o świadczenia pomocy 

społecznej, które wymagają przeprowadzenia postępowania administracyjnego. 

Schemat ten obrazuje etapy postępowania uwzględniające: przyznanie, realizację i monitorowanie 

wykorzystania świadczeń.  Jednocześnie odzwierciedla udział pracownika socjalnego w tym procesie. 

 

 

Diagram 1: Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej 
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Powyższy diagram nie zawiera wszystkich czynności, które wykonywane są dla ustalania i 

realizowania uprawnień do świadczeń. Wymieniono jedynie te czynności, które pozwalają    

zobrazować tok działania. W poniższej tabeli zapisano wszystkie czynności występujące w tym 

procesie z podziałem na etapy postępowania. 

Tabela 3: Etapy postępowania w zakresie ustalania i realizowania uprawnień do świadczeń oraz 

monitorowania wykorzystania świadczeń  

Kolej

ny 

etap 

Czynności pracownika 

administracyjnego 

Czynności pracownika socjalnego 

w sytuacji podjęcia pracy 

socjalnej z klientem: 

w sytuacji podjęcia przez 

klienta współpracy z 

innym specjalistą: 

1. Ustalenie oczekiwań klienta 

dotyczących pomocy (zasiłków, 

usług) oraz poinformowanie go 

o możliwych świadczeniach i 

procedurze ich przyznawania. 

 

2. Poinformowanie, że zadaniem 

klienta jest w pierwszej 

kolejności wykorzystywanie 

własnych możliwości i 

uprawnień oraz współdziałanie 

w rozwiązaniu jego trudnej 

sytuacji życiowej. 

 

3. Przyjęcie wniosku o udzielenie 

pomocy. 

 

4. Skierowanie klienta do 

pracownika socjalnego. 

 

5.  Przeprowadzenia diagnozy wstępnej w miejscu 

zamieszkania za pomocą wywiadu.  

6.  Udzielenie wstępnego wsparcia w rozwiązaniu trudnej 

sytuacji i – jeżeli to konieczne - podjecie decyzji o 

realizacji pracy socjalnej bądź skierowaniu klienta o 

udzielenie wsparcia do innego specjalisty. 
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7.  Sporządzenie i przekazanie do pracownika 

administracyjnego informacji niezbędnych do przyznania 

świadczeń (szczegółowo dokument ten zostanie 

omówiony w dalszej części opracowania).  

8.  Wnioskowanie do 

pracownika 

administracyjnego o 

przyznanie w określonej 

wysokości zasiłku 

celowego na realizację 

postanowień wynikających 

z kontraktu socjalnego 

 

9. Ustalenie indywidualnych 

okoliczności  mogących mieć 

wpływ na formę, rodzaj, 

wysokość świadczenia, 

gromadzenie dokumentów 

potwierdzających te   

okoliczności. 

 

10. Ustalenie sytuacji materialnej 

klienta i gromadzenie 

dokumentów potwierdzających 

tą sytuację. 

 

11. Ustalenie podstaw prawnych do 

udzielenia świadczenia, 

obliczenie jego wysokości i 

odpłatności za świadczenie. 

 

12. Przygotowanie decyzji 

administracyjnej wraz z 

uzasadnieniem. 

 

13. Wprowadzenie danych klienta 

do odpowiedniego programu 

komputerowego. 

 

14. Zrealizowanie wydanej decyzji.  
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15. Monitorowanie wykonywania 

przez klienta wskazanych 

rodzajów aktywności dla 

rozwiązania jego trudnej 

sytuacji. 

Monitorowanie działań 

podejmowanych w ramach  

pracy socjalnej i 

przekazywanie informacji 

do pracownika 

administracyjnego o 

współdziałaniu klienta w 

rozwiązaniu trudnej 

sytuacji (szczegółowo 

dokument ten zostanie 

omówiony w dalszej części 

opracowania). 

 

16. Monitorowanie sposobu 

wykorzystania świadczeń na 

podstawie dokumentów oraz 

innych źródeł. 

Monitorowanie sposobu 

wykorzystania świadczeń i 

ewentualne wnioskowanie 

do pracownika 

administracyjnego o 

zmianę formy/ 

ograniczenie wypłaty 

świadczeń w związku ze 

stwierdzonym ich 

niewykorzystywaniem 

niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

 

17. Wszczęcie postępowania w 

sprawie o ograniczenie lub 

zmianę formy świadczeń na 

podstawie informacji 

uzyskanych z monitoringu 

sposobu wykorzystania 

świadczeń lub braku 

aktywności klienta dla 

rozwiązania jego trudnej 

sytuacji. 

 

18. Ustalenie, negocjowanie 

wysokości, rodzaju, formy, 

czasu udzielania pomocy, przez 
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osoby zobowiązane. Zawieranie 

z nimi umów o wysokości tej 

pomocy. 

19. Gromadzenie dokumentów o  

osobach zobowiązanych do 

pomocy, a w przypadku nie 

wywiązywania się przez nich z 

obowiązku alimentacyjnego (za 

zgodą osób zainteresowanych)  

przygotowanie wniosku do sądu  

o alimenty. 

 

20. Zweryfikowanie zmian w 

sytuacji finansowej klienta (na 

jego wniosek lub na podstawie 

informacji z innych źródeł) i 

ustalanie nowych uprawnień. 

 

 

Powyższe zestawienie uwzględnia różnice w czynnościach pracownika socjalnego w zależności od 

tego, czy klient podjął  współpracę w ramach pracy socjalnej, czy też realizuje współpracę dla 

rozwiązania własnej trudnej sytuacji z innym specjalistą. 

W tabeli zaznaczono też te czynności, które wymagają podjęcia współpracy pomiędzy pracownikiem 

socjalnym, a pracownikiem administracyjnym (zaznaczono przez podkreślenie). 

 

Ad. 2  Wydzielenie czynności, które mogą być wykonywane przez pracownika administracyjnego, 

wyspecjalizowanego w przyznawaniu i realizacji świadczeń 

 

Z analizy tabeli 3 można wyłonić czynności, które winien wykonywać pracownik administracyjny. 

Zestawiono je w poniższej tabeli. 

Tabela 4: Zakres czynności pracownika administracyjnego 

Pracownik administracyjny 

 Ustalenie oczekiwań klienta dotyczących pomocy (zasiłków, usług) oraz poinformowanie go 

o możliwych świadczeniach i procedurze ich przyznawania, 

 Poinformowanie, że zadaniem klienta jest w pierwszej kolejności wykorzystywanie własnych 

możliwości i uprawnień oraz współdziałanie w rozwiązaniu jego trudnej sytuacji życiowej, 
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 Przyjęcie wniosku o udzielenie pomocy, 

 Skierowanie klienta do pracownika socjalnego, 

 Ustalenie indywidualnych okoliczności  mogących mieć wpływ na formę, rodzaj, wysokość 

świadczenia – również pozyskanych od pracownika socjalnego, gromadzenie dokumentów 

potwierdzających te  okoliczności, 

 Ustalenie sytuacji materialnej klienta i gromadzenie dokumentów potwierdzających tą 

sytuację, 

 Ustalenie podstaw prawnych do udzielenia świadczenia, obliczenie jego wysokości i 

odpłatności za świadczenie, 

 Przygotowanie decyzji administracyjnej wraz z uzasadnieniem, 

 Wprowadzenie danych klienta do odpowiedniego programu komputerowego, 

 Zrealizowanie wydanej decyzji, 

 Monitorowanie wykonywania przez klienta wskazanych rodzajów aktywności dla 

rozwiązania jego trudnej sytuacji; w przypadku osób objętych pracą socjalną również z 

udziałem pracownika socjalnego, 

 Monitorowanie sposobu wykorzystania świadczeń na podstawie dokumentów oraz innych 

źródeł – w tym z informacji posiadanych przez pracownika socjalnego, 

 Wszczęcie postępowania w sprawie o ograniczenie lub zmianę formy świadczeń na 

podstawie informacji uzyskanych z monitoringu sposobu wykorzystania świadczeń lub braku 

aktywności klienta dla rozwiązania jego trudnej sytuacji, 

 Ustalenie, negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy, przez osoby 

zobowiązane, zawieranie z nimi umów o wysokości tej pomocy, 

 Gromadzenie dokumentów o  osobach zobowiązanych do pomocy, a w przypadku nie 

wywiązywania się przez nich z obowiązku alimentacyjnego (za zgodą osób 

zainteresowanych)  przygotowanie wniosku do sądu  o alimenty, 

 Zweryfikowanie zmian w sytuacji finansowej klienta (na jego wniosek lub na podstawie 

informacji z innych źródeł) i ustalanie nowych uprawnień. 

 

 

Ad. 3  Określenie zasad współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym, a pracownikiem     

    administracyjnym 

 

Dla uporządkowania rodzajów czynności wykonywanych przez pracownika administracyjnego i 

pracownika socjalnego dokonano ich rozdzielenia na te, które wykonywane są niezależnie od siebie i 

te, które wskazują na potrzebę współpracy pomiędzy tymi stanowiskami, czyli stanowią tzw. „styki”. 
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Tabela 5: Szczegółowy opis czynności obejmujących zakres współpracy pomiędzy pracownikiem 

socjalnym, a pracownikiem administracyjnym 

Czynności 

pracownika 

administrac

yjnego 

Czynności pracownika 

socjalnego 

Szczegółowy opis czynności 

Skierowanie 

klienta do 

pracownika 

socjalnego 

 Czynność ta następuje po ustaleniu przez pracownika 

administracyjnego oczekiwań klienta i udzieleniu mu 

informacji o zasadach pomocy społecznej, zakresie 

możliwych świadczeń i procedurze ich udzielania oraz 

przyjęciu formalnego wniosku o udzielenie pomocy. 

Skierowanie winno nastąpić poprzez wydanie klientowi 

pisemnej dyspozycji skontaktowania się z pracownikiem 

socjalnym. 

 Sporządzenie i 

przekazanie do 

pracownika 

administracyjnego 

informacji niezbędnych 

do przyznania świadczeń 

Informacje winny zostać zapisane w dwóch odrębnych 

dokumentach lub w jednym, ale składającym się z dwóch 

części: 

1. informacji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ 

na zakres, wysokość i formę świadczeń: o 

niezaspokojonych potrzebach klienta, przyczynie trudnej 

sytuacji, określeniu ryzyk w sytuacji dalszego 

niezaspokajania potrzeb,  możliwościach i uprawnieniach 

klienta,  proponowanym czasookresie, na jaki mogłyby 

być przyznane świadczenia. 

2. informacji o warunkach udzielania świadczeń (bądź 

braku takich warunków): ustalonym z klientem rodzajem 

aktywności, które  powinien podjąć dla rozwiązania 

trudnej sytuacji (podjęcie pracy socjalnej lub współpracy 

z innym specjalistą, wykorzystanie własnych możliwości 

i uprawnień), określonym sposobem monitorowania tej 

aktywności.  

Dokument ten w formie protokołu podpisywanego przez 

klienta i pracownika socjalnego sporządzany byłby w 3 

egzemplarzach (dla klienta, pracownika socjalnego i 

pracownika administracyjnego). Dostarczony mógłby być 

do pracownika administracyjnego bezpośrednio przez 

pracownika socjalnego, bądź za pośrednictwem klienta. 

Pracownik administracyjny na podstawie powyższych 

informacji i innych okoliczności sprawy oraz 



 

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

zgromadzonych dokumentów określa 

zakres/wysokość/formę świadczenia, z uwzględnieniem 

aktualnych możliwości finansowych samorządu. 

 Wnioskowanie do 

pracownika 

administracyjnego o 

przyznanie w określonej 

wysokości zasiłku 

celowego na realizację 

postanowień 

wynikających z kontraktu 

socjalnego 

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać propozycję 

wysokości świadczenia i jego formy. Do wniosku 

dołączane byłoby uzasadnienie wskazujące na podjęcie w 

ramach kontraktu określonych postanowień. 

Wnioskowana kwota nie mogłaby być korygowana przez 

pracownika administracyjnego (poza przypadkami braku 

planu finansowego na te wydatki).  

 Przekazywanie informacji 

do pracownika 

administracyjnego o 

współdziałaniu klienta w 

rozwiązaniu trudnej 

sytuacji 

Pracownik socjalny w każdym miesiącu uzyskiwania 

przez klienta świadczenia pomocy społecznej, w którym 

prowadzona jest z nim praca socjalna, sporządza pisemne 

poświadczenie tego faktu. Dokument ten jest warunkiem 

wypłaty świadczenia na kolejny miesiąc. Mógłby on być 

przekazywany bezpośrednio pracownikowi 

administracyjnemu, bądź za pośrednictwem klienta (dla 

wzmacniania jego aktywności). W przypadku, kiedy 

klient współpracowałby z innym specjalistą analogiczny 

dokument winien być sporządzony przez tego specjalistę 

i w porozumieniu z klientem – przekazywany do 

pracownika administracyjnego. 

 Wnioskowanie do 

pracownika 

administracyjnego o 

zmianę formy/ 

ograniczenie wypłaty 

świadczeń w związku ze 

stwierdzonym ich 

niewykorzystywaniem 

niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

W przypadku wystąpienia sytuacji  niewykorzystywania 

świadczeń zgodnie z przeznaczeniem, bądź 

marnotrawienia własnych zasobów pracownik socjalny 

może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę formy 

lub ograniczenie wypłaty świadczeń. Wniosek ten 

stanowi podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania 

administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 
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Ad. 4  Zdefiniowanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia wypracowanego modelu  

Wdrożenie postulowanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań wymaga opracowania narzędzi, 

w następujących zakresach: 

 narzędzia na potrzeby prowadzenia pracy socjalnej (na wszystkich etapach 

postępowania metodycznego); 

1. nowy formularz wywiadu do wstępnej diagnozy (jego celem jest określenie 

trudności klienta, możliwości wsparcia przez MOPS/MOPR w ich rozwiązaniu i  

możliwości udziału klienta w tym procesie) 

2. odrębne narzędzia do pogłębionej diagnozy dla celów pracy socjalnej 

(uwzględniające zasoby i ograniczenia klienta, zróżnicowane w zależności od 

rodzaju klienta) 

3. zmodyfikowane narzędzie kontraktu socjalnego (spójne z opracowanymi 

narzędziami diagnostycznymi)   

4.  narzędzia ewaluacyjne (zawierające wnioski z prowadzonych działań   i 

wskazujące na ewentualną potrzebę podjęcia kolejnych) 

5.   narzędzie do analizy występujących u klientów problemów i wskazywania potrzeb 

do tworzenia lokalnych programów pomocy społecznej 

 

 narzędzia umożliwiające wpływ pracownika socjalnego na wysokość, formę 

świadczeń; 

1. formularz wniosku pracownika socjalnego o przyznanie zasiłku celowego na 

realizację postanowień wynikających z kontraktu socjalnego 

  

 narzędzia umożliwiające  współpracę  pracownika socjalnego z pracownikiem 

prowadzącym postępowanie administracyjne    

1. (opisane w tabeli 5 pod pozycją:  Sporządzenie i przekazanie do pracownika 

administracyjnego informacji niezbędnych do przyznania świadczeń) 

 

 

Ad. 5  Opracowanie przykładowych schematów organizacyjnych MOPS/MOPR 
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Poniżej zaprezentowano dwa odrębne przykłady rozważań organizacyjnych dla organizacji pakietów 

usług pomocy społecznej dla dużego OPS (pow. 40 zatrudnionych pracowników) i MOPS/MOPR w 

miastach na prawach powiatu (pow. 100 zatrudnionych osób) 

 

Diagram 2: Struktura organizacyjna pionu pomocy środowiskowej w dużym OPS 

 

  

 

Przedstawiony w diagramie schemat organizacyjny zakłada istnienie w pionie pomocy środowiskowej 

dwóch działów. W każdym z nich zatrudnionych byłoby kilkunastu pracowników. W dziale pracy 

socjalnej istniałyby zespoły pracy socjalnej skupiające po 8-10 pracowników socjalnych. Z kolei w 

dziale administracyjnym działałyby dwie odrębne sekcje zajmujące się świadczeniami pomocy 

społecznej – sekcja realizacji świadczeń materialnych i sekcja realizacji usług opiekuńczych. W obu 

zatrudnieni byliby pracownicy administracyjni.  

 

 

Diagram 3: Struktura organizacyjna pionu pomocy środowiskowej w MOPS/MOPR 

OPS 

PION POMOCY 

ŚRODOWISKOWEJ 

DZIAŁ  

PRACY SOCJALNEJ 

DZIAŁ  

ADMINISTRACYJNY 

 ZESPOŁY  

PRACY SOCJALNEJ 

SEKCJA  

REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  

MATERIALNYCH 

SEKCJA  

REALIZACJI USŁUG 

OPIEKUŃCZYCH 
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Zaprezentowany schemat nie różni się funkcjonalnie od schematu zaprezentowanego w diagramie 2. 

W dużych miastach zakłada się istnienie tej samej struktury, ale powielonej w kilku/kilkunastu 

oddziałach terenowych. Jedynie poszczególne komórki mogą się różnić wielkością pracowników (stąd 

zamiana sekcji na działy). 

W dużych miastach możliwe jest też dokonanie innego podziału obowiązków dla pracowników 

socjalnych, poprzez wprowadzenie różnego rodzaju specjalizacji pracy. Rozwiązania te zostaną 

zaprezentowane w pkt. 5.4. niniejszego opracowania. 

 

 

5.3 Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy socjalnej 

Poniższa tabela zawiera propozycje stworzenia warunków organizacyjnych zapewniających 

podwyższenie jakości bądź zniwelowanie czynników ją obniżających oraz zakładane efekty tych 

działań. 

 

Tabela 6: Warunki zapewnienia jakości pracy socjalnej 

MOPS / MOPR 

PION POMOCY 

ŚRODOWISKOWEJ 

TERENOWE ODDZIAŁY 

PRACY SOCJALNEJ 

TERENOWE ODDZIAŁY 

ADMINISTRACYJNE 

ZESPOŁY  

PRACY SOCJALNEJ 

DZIAŁY  

REALIZACJI ŚWIADCZEŃ  

MATERIALNYCH 

DZIAŁY  

REALIZACJI USŁUG  

OPIEKUŃCZYCH 
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Lp. 
Czynnik podwyższający 

jakość 

Warunki organizacyjne 

zapewniające podwyższenie 

jakości 

Możliwe efekty 

1. System rekrutacji 

Zatrudnienie osoby/utworzenie 

komórki organizacyjnej, która: 

1. ma orientację co do jakości 

kształcenia w poszczególnych 

uczelniach; 

2. ma umiejętność wstępnej oceny 

złożonej aplikacji; 

3. prowadzi  rekrutację na 

stanowiska pracy 

Trafny i odpowiedni 

nabór pracowników, 

szansa na niższe koszty 

wprowadzenia 

pracownika i niższą 

fluktuację 

2. System szkoleń 

1. Zatrudnienie osoby/utworzenie 

komórki, która określa i 

realizuje politykę doskonalenia 

zawodowego pracowników 

poprzez analizę wniosków z 

oceny pracy, analizę potrzeb 

szkoleniowych, umożliwianie 

korzystania ze szkoleń zgodnie  

z potrzebami i indywidualną 

ścieżką rozwoju zawodowego, 

tworzenie warunków do 

awansu poziomego. 

Możliwość określenia i 

realizowania 

indywidualnej ścieżki 

rozwoju zawodowego 

pracowników 

dostosowanego do 

potrzeb instytucji.  

3. System wsparcia dla 

pracowników 

1. Zorganizowanie 

systematycznej i powszechnej 

superwizji dla pracowników 

socjalnych (poprzez 

zatrudnienie superwizorów lub 

korzystanie z usług 

zewnętrznych) 

2. Zorganizowanie dostępu do 

konsultantów – osób 

udzielających bieżącego 

wsparcia merytorycznego i 

emocjonalnego dla 

pracowników socjalnych (jw.) 

Ochrona przed 

wypaleniem 

zawodowym, wsparcie 

merytoryczne 

4. 
Nadzór, ocena i system 

gratyfikacji. 

Wypracowanie jasno określonego 

zakresu i poziomu wymagań wobec 

pracowników poprzez utworzenie 

profilów kompetencyjnych dla 

Utrzymanie i 

podniesienie 

motywacji, bieżąca 

informacja zwrotna dla 
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poszczególnych stanowisk, 

systemu ocen pracowniczych oraz 

regulaminu nagradzania i 

premiowania 

pracowników 

dotycząca jakości ich 

pracy. 

5. 
Wymiana doświadczeń 

1. Zatrudnienie osoby/utworzenie 

komórki do prowadzenia 

bieżącej analizy otoczenia 

instytucji i jego osiągnięć, 

2. Stworzenie możliwości udziału 

w wymianie dobrych praktyk w 

kraju i za granicą  

Nabywanie nowej 

wiedzy i doświadczeń 

6.  
Zapewnienie odpowiednich 

zasobów 

1. Zatrudnienie odpowiedniej do 

zadań liczby pracowników 

socjalnych 

2. Wyposażenie techniczne 

stanowisk adekwatne do 

potrzeb 

3. Umożliwienie dostępu do 

informacji 

4. Umożliwienie współpracy w 

ramach zespołów projektowych 

i interdyscyplinarnych. 

Zapewnienie i 

utrzymanie zasobów 

niezbędnych do 

wykonywania zadań   

7. Sprawne zarządzanie 

instytucją 

1. Jasne określanie misji  

i celów organizacji i 

zapewnienie udziału 

pracowników  

w ich definiowaniu 

2. Umiejętne dostosowywanie 

celów do zmian w otoczeniu 

3. Delegowanie zadań 

4. Dobra komunikacja 

wewnętrzna 

5. Otwartość na nowe propozycje 

i rozwiązania, innowacyjność. 

6. Osiąganie sukcesów przez 

MOPR/MOPS i zapewnienie 

udziału w nich pracownikom.   

Instytucja otwarta na 

otoczenia i sprawnie 

zarządzana potrafi 

wykorzystać szanse 

pracowników, 

przeciwdziałać 

pojawiającym się  w 

otoczeniu 

zagrożeniom.  
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Lp. Czynnik obniżający jakość 

Warunki organizacyjne 

zapewniające podwyższenie 

jakości 

 Możliwe efekty 

1. 
Nadmiar pracy związany ze 

zbyt małą liczbą 

pracowników socjalnych 

 

1. Odciążenie pracownika 

socjalnego od  części zadań 

poprzez zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych 

2. Zlecenie niektórych usług na 

zewnątrz 

Osiągnięcie poziomu 

zadań adekwatnego do 

posiadanych zasobów 

 

Powyższa analiza wskazuje na potrzebę wyodrębnienia w strukturze MOPS/MOPR stanowisk pracy 

bądź komórek organizacyjnych zajmujących się: 

- rozwojem organizacji (formułowanie rozwiązań organizacyjnych, zapewnienie zasobów 

sprzętowych, zapewnienie komunikacji i dostępu do informacji) 

- rozwojem pracowników (stworzenie systemu rekrutacji, szkoleń, profili kompetencyjnych, ocen 

pracowniczych) 

- wsparciem pracowników (zapewnienie superwizji, wsparcia metodycznego i emocjonalnego, 

wymiany doświadczeń) 

 

5.4. Specjalizacja, podział pracy pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę 

socjalną (np. pracowników specjalistów od konkretnej metody pracy socjalnej, 

bądź pracy z określoną grupą klientów, pracowników „pierwszego kontaktu”, 

czyli takich, którzy  kierowaliby klientów do specjalisty w danej dziedzinie)    

 

(w opracowaniu) 

 

 

5.5. Wnioski, rekomendacje 
 

Zaproponowany model nie wymaga zasadniczych zmian w systemie pomocy społecznej 

ukształtowanym ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zawarte w nim propozycje 

przygotowano z zachowaniem podstawowych zasad pomocy społecznej i zasadniczo nie zmienia 

struktury świadczeń pomocy społecznej. Jednakże dla wdrożenia modelu niezbędne jest 
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wprowadzenie określonych rozwiązań organizacyjnych, które leżą w gestii osób zarządzających 

instytucjami pomocy społecznej.  

 

Tabela 7: Wnioski i rekomendacje w zakresie zmian prawnych i organizacyjnych 

umożliwiających wdrożenie zaproponowanego modelu 

Wnioski Rekomendacje 

 wymagające zmian legislacyjnych 

Umożliwienie wykonywania czynności w ramach 

postępowania administracyjnego w sprawie 

świadczeń pomocy społecznej innemu 

pracownikowi, niż pracownik  socjalny 

Zmiana odpowiednich zapisów ustawy o pomocy 

społecznej 

Zmodyfikowanie narzędzia wywiadu 

środowiskowego w zaproponowanym w 

niniejszym opracowaniu kształcie  

Zmiana rozporządzenia o rodzinnym wywiadzie 

środowiskowym 

Sporządzenie nowych narzędzi do prowadzenia 

pracy socjalnej i współpracy pracownika 

socjalnego z innym pracownikiem, wykonującym 

czynności w ramach prowadzonego 

postępowania administracyjnego 

Wprowadzenie nowych przepisów 

wykonawczych   

Zmodyfikowanie istniejącego narzędzia 

kontraktu socjalnego 

Zmiana rozporządzenia o kontrakcie socjalnym 

 wymagające zamian organizacyjnych 

Wyodrębnienie stanowisk pracowników 

administracyjnych i utworzenie nowych komórek 

organizacyjnych do realizacji świadczeń 

Wprowadzenie zmian do regulaminu 

organizacyjnego instytucji 

Wyodrębnienie stanowisk i utworzenie komórki 

zajmującej się  rozwojem i wspieraniem 

pracowników 

Jw.  

 

 


