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Wstęp  
Pomoc społeczna, aby była skutecznym i nowoczesnym instrumentem w zabezpieczeniu usług 

społecznych, wymaga tworzenia jak najbardziej optymalnych warunków w zakresie zarządzania tą 

sferą działalności. Dotyczy to całego procesu, obejmującego m. in. planowanie, organizowanie, 

monitorowanie i ewaluację obszaru pomocy społecznej.  

 

Szczególnie ważną rolę i znaczenie należy przypisać organizacji pracy socjalnej, jako podstawowej 

usłudze pomocy społecznej. Dla prawidłowego realizowania usługi pracy socjalnej i jej 

profesjonalizacji (podnoszenia jakości usługi) jednym z kluczowych elementów są właściwe warunki 

organizacyjne.  

 

W poszczególnych JOPS stosowane są różnorodne rozwiązania organizacyjne związane z 

realizowaniem pracy socjalnej. Wynika to z potencjału poszczególnych JST (uwarunkowań 

geograficznych, społecznych i ekonomicznych), samodzielności ustrojowej gmin, ale także roli jaką 

odgrywa OPS w lokalnym systemie pomocy społecznej oraz w środowisku lokalnym. Należy w tym 

miejscu uwzględnić określone wcześniej: misję, zasady i wartości (patrz opracowanie pt. „Misja, cel, 

wartości, zasady ops, kluczowe dla modelu usług, w tym wypracowanie sposobów ich 

upowszechniania wśród pracowników pomocy społecznej”) oraz rolę i miejsce OPS w lokalnym 

systemie pomocy społecznej (patrz opracowanie pt. „Rola i miejsce OPS w lokalnym systemie 

pomocy społecznej z punktu widzenia modelu usług”). Szczególnie istotne w tym kontekście są 

pełnione przez OPS funkcje dostarczyciela usług pomocy i integracji społecznej, organizacyjna, 

koordynacyjna i aktywizacyjna.   

 

Przy omawianiu warunków organizacyjnych szczególnej analizie poddać należy pracę wykonywaną 

przez pracownika socjalnego oraz rozważyć czy jest możliwe oddzielenie czynności ściśle związanych 

z pracą socjalną od administracyjnych oraz ustalenie ich warunków (między innymi: zmiany 

przepisów i wprowadzenia nowych narzędzi) i wypracowanie konkretnych rozwiązań organizacyjnych 

umożliwiających oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych związanych z 

przyznawaniem świadczeń.  Konieczne jest dokonanie szczegółowej identyfikacji wszystkich 

czynności związanych z przyznawaniem świadczeń, które obecnie wykonuje pracownik socjalny oraz 

ustalenie ich związku z pracą socjalną.  
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1.  Rodzaje czynnos ci  wykonywanych przez 
pracownika socjalnego:  analiza powiązania 
czynnos ci  związanych z wykonywaniem pracy 
socjalnej  i  czynnos ci  związanych z 
przyznawaniem s wiadczen  w trybie postępowania 
administracyjnego  

 

Przegląd czynności wykonywanych w ramach procesu prowadzenia pracy socjalnej i przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej ze względu na wyzwania, które stoją przed nowoczesną pomocą 

społeczną, wymaga nie tylko kwerendy i inwentaryzacji, ale także analizy w zakresie ich użyteczności 

i skuteczności stosowania. Szczególnie ważne jest to w kontekście tworzenia modeli zarządzania 

pomocą społeczną na poziomie małych i średnich OPS, w ramach, których zaproponowane zostaną 

konkretne rozwiązania organizacyjne umożliwiające oddzielenie pracy socjalnej od czynności 

związanych z przyznawaniem świadczeń. Wymaga to dokonania szczegółowej identyfikacji 

wszystkich czynności związanych z przyznawaniem świadczeń, które obecnie wykonuje pracownik 

socjalny oraz ustalenia ich związku z pracą socjalną.  

Próba takiej analizy została zaprezentowana w poniższej tabeli:  

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

postępowania administracyjnego i ich związek z pracą socjalną 

Przykładowe czynności pracownika socjalnego 

związane z postępowaniem administracyjnym  

Związek czynności pracownika socjalnego, 

wykonywanych w procesie przyznawania 

świadczeń w trybie postępowania 

administracyjnego, z pracą socjalną 

Etap I: Wstępne rozpoznanie, przyjmowanie wniosku o pomoc 

Ustalenie oczekiwań klienta dotyczących pomocy 

(zasiłków, usług). 

 

 

Informowanie klienta o możliwych świadczeniach i 

procedurze ich przyznawania w systemie pomocy 

Wstępne ustalenie czy klient wymaga wsparcia 

w postaci pracy socjalnej. 

Nawiązanie relacji z klientem 

Pomoc klientowi w wyrażaniu jego potrzeb i 

oczekiwań. 

Udzielenie niezbędnych informacji, 

(poradnictwo), w tym poinformowanie klienta o 
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społecznej możliwościach uzyskania pomocy w rodzinie i 

środowisku lokalnym  

Poinformowanie, że zadaniem klienta jest w 

pierwszej kolejności wykorzystywanie własnych 

możliwości i uprawnień. 

Rozeznanie czy klient ma inne, poza pomocą 

społeczną, uprawnienia, zasoby i możliwości, 

których wykorzystanie może poprawić jego 

sytuację. 

Opracowanie katalogu możliwości – zasobów 

środowiska, które mogą i powinny być 

wykorzystane przez klienta dla 

rozwiązania/poprawy własnej trudnej sytuacji 

życiowej. 

Przyjęcie wniosku. Pomoc w sformułowaniu wniosku. 

Określenie takich mocnych stron klienta jak: 

umiejętność nawiązania i utrzymania relacji z 

otoczeniem; umiejętność wyrażania swoich 

potrzeb i oczekiwań; umiejętność formułowania 

potrzeb i oczekiwań na piśmie; umiejętność 

aktywnego słuchania (rozważenie decyzji co do 

stosowanych w przyszłości narzędzi w pracy 

socjalnej – np. kontraktu socjalnego).  

Etap II: Ustalanie uprawnień 

Ustalanie sytuacji materialnej klienta.  Określenie wpływu sytuacji materialnej na 

funkcjonowanie osoby i relacje w rodzinie. 

Ustalenie przyczyn trudnej sytuacji materialnej 

klienta. 

Gromadzenie dokumentów potwierdzających 

sytuację materialną klienta.  

Analiza i weryfikacja dokumentów pod kątem 

spełnienia/niespełnienia kryterium dochodowego 

warunkującego przyznanie pomocy. 

Pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych 

do uzyskania pomocy.  

Ustalanie przyczyn powstania trudnej sytuacji 

życiowej klienta. 

Opracowanie wstępnej diagnozy – oceny 

sytuacji klienta (rozeznanie przyczyn trudnych 

sytuacji klienta i jego rodziny w sferze osobistej, 

rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, 
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mieszkaniowej, itd.)  

 

Wstępne określenie związku przyczynowo-

skutkowego problemów życiowych osoby lub 

rodziny,  

Analiza przyczyn przyznania pomocy 

określonych w art.7 ups,  

 

Uświadomienie klientowi przyczyn jego trudnej 

sytuacji życiowej.  

Gromadzenie dokumentów potwierdzających 

przyczyny trudnej sytuacji klienta. 

Informowanie klienta o konieczności 

dostarczenia niezbędnych dokumentów 

istotnych z punktu widzenia ustalania uprawnień 

do świadczeń.  

Ustalanie indywidualnych okoliczności mogących 

mieć wpływ na formę, rodzaj, wysokość 

świadczenia. Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających te okoliczności.  

Rozpoznanie ograniczeń (słabych stron i 

ograniczeń środowiskowych), które mogą mieć 

wpływ na formę, rodzaj i wysokość świadczenia 

(np. nieumiejętność gospodarowania 

funduszami; konieczność prowadzenia 

rehabilitacji; konieczność wydatkowania dużych 

środków finansowych na leki; brak możliwości 

uzyskania wsparcia środowiska) 

Wypracowanie pełnej diagnozy-oceny sytuacji 

życiowej klienta. 

Ustalenie zasad współpracy z klientem niezbędnej i 

koniecznej w przypadku udzielania pomocy i 

ewentualne zawarcie kontraktu socjalnego. 

Opracowanie planu pomocy, w tym pomocy 

materialnej w związku z określonymi w 

diagnozie przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

i potrzebami klienta.  

Ustalenie konieczności współpracy i zawarcia 

kontraktu socjalnego. 

Etap III: Wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczeń 

Ustalenie podstaw prawnych warunkujących 

przyznanie pomocy.  

Nie ma związku z pracą socjalną. 

Obliczanie wysokości świadczeń pieniężnych Nie ma związku z pracą socjalną. 
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obligatoryjnych.  

Ustalanie rodzaju, formy, zakresu i wysokości 

pozostałych świadczeń na podstawie planu pomocy 

opracowanego przez pracownika socjalnego 

 

Nie ma związku z pracą socjalną. 

Wprowadzenie danych świadczeniobiorców do 

odpowiedniego programu komputerowego (za 

wyjątkiem dokumentowania pracy socjalnej). 

 

Nie ma związku z pracą socjalną. 

Przygotowanie uzasadnienia decyzji 

administracyjnych. 

Nie ma związku z pracą socjalną. 

Przygotowywanie decyzji administracyjnych. Nie ma związku z pracą socjalną. 

Dostarczenie klientowi decyzji. 

Czynności kancelaryjne związane z 

przyznawaniem świadczeń 

 

Nie ma związku z pracą socjalną. 

 

Wypłata świadczeń  Nie ma związku z pracą socjalną. 

Etap IV: Monitorowanie sytuacji klienta 

Sprawowanie nadzoru nad sposobem 

wykorzystania świadczeń przez klienta (wymiana 

informacji, przedstawienie dowodów jego 

wykorzystania, racjonalność wydatkowania 

środków) 

 

Monitorowanie sposobu wykorzystania 

świadczeń.  

Wspieranie klienta w prawidłowym 

wykorzystaniu świadczeń  

Uczenie klienta gospodarowania środkami 

finansowymi (w sytuacji jego nieumiejętności 

gospodarowania tymi środkami) 

Sprawowanie nadzoru wywiązywania się z 

podjętych przez klienta zobowiązań. 

Monitorowanie i wspieranie działań podjętych 

przez klienta.  

1. Weryfikacja sytuacji klienta/rodziny: 

a) w trakcie wywiadu środowiskowego  

b) w przypadku zgłoszenia 

problemów/trudności ze strony rodziny, 

środowiska lokalnego, instytucji/służb 

c) w wyniku kontaktów/obserwacji 

pracownika socjalnego z klientem  
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2. kontakt z klientem/ jego rodziną (w ośrodku 

lub środowisku)  

3. kontakt i wymiana informacji z instytucjami 

ważnymi dla klienta (szkoła, pup, ośrodek 

zdrowia, poradnia leczenia uzależnień, 

pracodawca, świetlicą itp. 

 

Okresowa ocena celów i działań określonych w 

kontrakcie socjalnym  

Ocena ustalonej współpracy z klientem.  

Wszczynanie postępowania w sprawie zmiany 

formy świadczeń na podstawie informacji 

wynikających z monitoringu pracownika 

socjalnego lub uzyskanych z innych źródeł 

 

Na podstawie zmian, które nastąpiły w 

diagnozie – ocenie w trakcie prowadzonej pracy 

socjalnej (np. pojawiła się nowa przyczyna 

trudnej sytuacji życiowej; wykryto nowe 

ograniczenie) proponowanie zmian w planie 

pomocy. 

Proponowanie zmian w planie pomocy w 

związku z niewywiązywaniem się klienta ze 

zobowiązań podjętych np. w kontrakcie 

socjalnym lub ustalonych zasadach współpracy.  

Weryfikacja zmian w sytuacji klienta  Systematyczna praca socjalna nad aktualizacją 

pełnej diagnozy - oceny sytuacji klienta oraz 

planu pomocy i kontraktu socjalnego. 

Etap V: Wywiad u osób zobowiązanych do pomocy 

Przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych 

do alimentacji 

Poinformowanie o obowiązku alimentacji oraz 

możliwych działaniach ośrodka w tym zakresie,   

Określanie zasobów środowiska (osoby 

zobowiązane do udzielenia pomocy) w celu 

ujęcia w diagnozie sytuacji osoby czy rodziny,   

  

Ustalanie, negocjowanie wysokości, rodzaju, 

formy, czasu udzielania pomocy, przez osoby 

zobowiązane do alimentacji. 

Przyjęcie oświadczenia osób zobowiązanych do 

udzielania pomocy.  

Zawieranie umowy z osobą zobowiązaną. 

 

Nie ma związku z pracą socjalną 

Tabela: opracowanie własne  
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Podsumowanie i wnioski 

 

Katalog czynności pracownika socjalnego, które podejmuje w związku z postępowaniem 

administracyjnym nie jest wyczerpany i nie jest też jednolity w każdym ośrodku. Praktyka bowiem 

pokazuje, że w niektórych ośrodkach pomocy społecznej pracownicy socjalni wykonują jeszcze 

więcej czynności związanych z przyznawaniem świadczeń a w innych nie są angażowani do 

wszystkich wymienionych w tabeli czynności.  

Analizując materiał pokazany w tabeli można sprecyzować następujące wnioski: 

 Pracownik socjalny jest bardzo angażowany w proces przyznawania świadczeń w pomocy 

społecznej, ponieważ wykonuje szereg czynności związanych z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym. 

 Większość czynności pracownika socjalnego, wykonywanych w procesie przyznawania 

świadczeń w trybie postępowania administracyjnego ma związek z pracą socjalną. 

 Powiązanie czynności administracyjnych pracownika socjalnego wykonywanych w procesie 

przyznawania świadczeń z pracą socjalną wynika przede wszystkim z faktu, że 

świadczeniobiorca jest równocześnie klientem wymagającym dla wyjścia z trudnej sytuacji 

życiowej nie tylko świadczeń pieniężnych, ale różnych metodycznych działań pracownika 

socjalnego. 

 Pewne aspekty pracy socjalnej powinny mieć wpływ na prowadzone postępowanie 

administracyjne. 

 Niektórych czynności związanych z postępowaniem administracyjnym nie musi wykonywać 

pracownik socjalny świadczący pracę socjalną. 

 Ponieważ większość czynności administracyjnych jest związania z pracą socjalną wydaje się 

zasadne, aby pracownik wykonujący czynności związane z przyznawaniem świadczeń miał 

odpowiednie kompetencje (wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i motywację), które pozwolą mu 

na pracę z osobami potrzebującymi.  
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2.  Rola pracownika socjalnego w przyznawaniu 
s wiadczen .  Propozycja rozwiązania problemu 
oddzielenia pracy socjalnej od procedury 
administracyjnej  przyznawania pomocy 
społecznej  

 

Rozważając kwestię oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń należy wziąć pod uwagę dylematy, 

które rodzą się w związku z zasadami obowiązującymi przy przyznawaniu świadczeń z pomocy 

społecznej. Analiza zostanie przeprowadzona przy założeniu, że  postępowaniu administracyjnym 

będzie uczestniczyć dwóch pracowników socjalnych: pracownik wykonujący czynności związane z 

przyznawaniem świadczeń nazywany „pracownikiem ds. świadczeń”, oraz pracownik socjalny 

wykonujący pracę socjalną - „pracownik socjalny”.  

 

1. Przy zasadzie indywidualizacji świadczeń rodzi się dylemat związany z diagnozą sytuacji 

klienta opracowaną dla potrzeb dalszej pracy socjalnej i w związku z przyznaniem świadczenia – 

czy mają to być dwie różne diagnozy? 

 

Biorąc pod uwagę zakres opracowywanej pełnej diagnozy – oceny w pracy socjalnej dotyczącej 

trudnej sytuacji życiowej klienta jego sytuacja materialna (poziom dochodów, wydatki i 

potrzeby) jest częścią tej diagnozy – oceny.  

W praktyce pomocy społecznej występują sytuacje w których przyczyną trudnej sytuacji 

życiowej osoby/rodziny jest jedynie ubóstwo/niewystarczające środki finansowe na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb, ale takich sytuacji jest bardzo niewiele. 

Wśród klientów pomocy społecznej przeważają sytuacje, że przyczyn trudnej sytuacji życiowej 

jest wiele. W odniesieniu do rodzin, które są klientami pomocy społecznej, mówi się nawet o ich 

wieloproblemowości. 

Dla zasady indywidualizacji świadczeń ważne jest określenie również innych niż 

niezadowalająca sytuacja materialna przyczyn trudnej sytuacji życiowej, a także określenie 

możliwości i ograniczeń klienta - które mają wpływ na poprawę sytuacji życiowej (w tym 

również materialnej).  

Reasumując, do prowadzenia pracy socjalnej oraz do przyznawania świadczeń powinna 

służyć jedna diagnoza – ocena sytuacji klienta, choć może być ona wieloetapowa Z praktyki 

pracy socjalnej wynika, że w początkowej fazie pracy socjalnej z klientem opracowana jest tzw. 
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wstępna diagnoza-ocena jego sytuacji życiowej. W miarę prowadzenia pracy socjalnej diagnoza 

ta staje się coraz pełniejsza i możemy wtedy mówić, że jest to pełna diagnoza-ocena sytuacji 

życiowej osoby/rodziny. 

Kto więc ma opracować diagnozę sytuacji osoby/rodziny – pracownik ds. świadczeń czy 

pracownik socjalny? 

Wydaje się zasadne, aby każdy pracownik miał swój udział w opracowaniu. Przy czym 

pracownik ds. świadczeń powinien opracować wstępną diagnozę sytuacji klienta (używając 

odpowiedniego narzędzia), która wystarczyłaby, aby przyznać świadczenie. Natomiast pracownik 

socjalny wypracowałby pełną diagnozę – ocenę sytuacji klienta w trakcie pracy z nim. 

W takim podejściu prawdopodobnie byłyby przypadki klientów pomocy społecznej, którzy nie 

wymagaliby pracy socjalnej a tylko świadczenia pieniężnego, Tymi osobami i rodzinami nie 

zajmowałby się pracownik świadczący pracę socjalną. 

Konieczne jest wypracowanie odpowiedniego wspólnego narzędzia służącego sporządzeniu 

jednej diagnozy (wstępnej i pełnej diagnozy – oceny), choć może być ona wieloetapowa i 

przeprowadzana przez różnych pracowników. Przy takim rozwiązaniu musiałaby istnieć ścisła 

współpraca między tymi dwoma pracownikami, co wiąże się z koniecznością wypracowania 

zasad współpracy i przepływu informacji pomiędzy pracownikami. 

 

2. Przy zasadzie uznaniowego charakteru świadczeń pojawiają się pytania dotyczące przydatności 

pełnej diagnozy-oceny w ustalaniu wysokości świadczeń oraz czy powinna być brana pod uwagę 

przy przyznawaniu świadczenia opinia pracownika prowadzącego pracę socjalną. 

 

Wydaje się zasadne - aby w przypadku osoby/rodziny z którą prowadzona jest praca socjalna i 

wypracowana jest pełna diagnoza (ocena sytuacji życiowej) - była ona brana pod uwagę przy 

ustalaniu wysokości świadczeń. W pełnej diagnozie-ocenie mogą być określone przyczyny 

trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny (np. niezadowalający stan zdrowia, niepełnosprawność), 

które powinny mieć wpływ na wysokość i rodzaj świadczenia. W pełnej diagnozie – ocenie mogą 

też być określone ograniczenia klienta, które mogą wpłynąć na decyzję co do formy świadczenia 

(np. brak umiejętności gospodarowania funduszami). 

W takim podejściu przy ustalaniu wysokości i formy świadczenia powinna być brana pod 

uwagę opinia pracownika socjalnego. 

 

3.  Zasada aktywizacyjnej formuły świadczeń rodzi pytanie dotyczące opinii pracownika 

socjalnego na temat poziomu aktywności i wykorzystywania możliwości i uprawnień przez 
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klienta. Zasada ta rodzi również pytanie, kto powinien decydować o wysokości świadczenia i o 

jego odmowie lub ograniczeniu w związku z brakiem współpracy klienta. 

 

W przypadkach, kiedy klient musi wykazać pewien poziom aktywności i wykorzystania swoich 

możliwości i uprawnień dla poprawy swojej sytuacji, konieczna jest opinia pracownika 

socjalnego. 

Pracownik socjalny dysponuje narzędziami (np. kontrakt socjalny) przy pomocy, których może 

ocenić zaangażowanie klienta w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej. 

W związku z powyższym, pracownik socjalny może przedstawiać opinię odnośnie wysokości 

świadczenia, jego odmowy lub ograniczenia, która powinna być wzięta pod uwagę przy ustalaniu 

wysokości świadczenia.  

 

4. Ostatnią zasadą jest wykorzystywanie świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

niedopuszczanie do marnotrawienia świadczeń. 

 

Zasada ta rodzi pytania: kto powinien monitorować wykorzystanie świadczeń i kto powinien 

decydować o zastąpieniu świadczeń finansowych – rzeczowymi? 

Pracownik socjalny, w uzasadnionych sytuacjach, (np. wtedy, gdy może przyczynić się do 

poprawy sytuacji klienta i jego rodziny i pomóc w rozwiązaniu problemów) może składać opinię 

pracownikowi ds. świadczeń odnośnie zastąpienia świadczeń finansowych – rzeczowymi. 

Posiada wiedzę o sposobach wydatkowania środków finansowych przez osoby lub rodziny, gdyż 

prowadząc pracę socjalną w ramach monitoringu uczy klienta gospodarowania środkami 

finansowymi i wspiera go w prawidłowym wykorzystaniu świadczeń. Natomiast nadzór i 

kontrolę nad sposobem wykorzystania świadczeń przez klienta (wymiana informacji, 

przedstawienie dowodów jego wykorzystania, racjonalność wydatkowania środków) można 

zaliczyć do czynności administracyjnych. Wówczas pracownik socjalny może być postrzegany 

przez klienta jako osoba, który przede wszystkim wspiera i pomaga a nie jako kontroler.  

 

Rolę pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń należy rozważać w kontekście rodzaju tych 

świadczeń. Wydaje się ważnym określenie pojęcia świadczenia obligatoryjnego i fakultatywnego.  

Przepisy prawne określają świadczenia obligatoryjne, jako te, które mieszczą się w pewnych formach 

prawnych, po spełnieniu, których klient ma do nich prawo pod warunkiem ich odpowiedniego 

wykorzystania, tj. zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane
1
. Na obowiązkowy charakter niektórych 

                                                           
1
  za: Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2006 
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świadczeń wskazują między innymi następujące określenia użyte przez ustawodawcę: „zasiłek stały 

przysługuje…”, „za osobę… opłaca się składkę”. Za świadczenia fakultatywne uważamy pozostałe 

świadczenia.  

Wszystkie świadczenia w dużej mierze zależą od zaangażowania klienta w rozwiązanie swojego 

problemu oraz dają możliwość pracownikowi socjalnemu na określenie planu pomocy lub zawarcie 

kontraktu socjalnego – obowiązek współpracy wynikający z (art.4 ustawy o pomocy społecznej).  Ta 

zasada w przypadku niektórych świadczeń (np. zasiłku stałego) może wzbudzać wątpliwości.  

W praktyce obligatoryjność czy też fakultatywność świadczeń nie jest sprawą oczywistą. Stąd 

pojawiają się wnioski dotyczące bardziej precyzyjnego zdefiniowania prawa w tym zakresie
2
.  

Zakres pracy socjalnej podejmowanej przez pracownika socjalnego w przypadku świadczeń 

obligatoryjnych jest niewątpliwie węższy niż w przypadku świadczeń fakultatywnych. 

Zespół uważa, że pracownik socjalny powinien mieć wpływ na rodzaj i formę świadczeń, gdyż 

niektóre z nich pełnią rolę aktywizującą i motywującą, co ma istotny wpływ na podjęcie przez klienta 

działań zmierzających do pokonania trudności życiowych. 

W sytuacji świadczeń obligatoryjnych, które pełnią rolę głównie wspierającą, rola pracownika 

socjalnego jest związania przede wszystkim z zasadą „wykorzystania świadczeń zgodnie z ich 

przeznaczeniem i niedopuszczenia do marnotrawienia świadczeń”. Pracownik socjalny nie bierze 

udziału w działaniach związanych z przyznawaniem tych świadczeń oraz nie uczestniczy w 

podejmowaniu decyzji o ich wysokości. O tym czy klient otrzyma świadczenie decyduje spełnienie 

przez niego określonych w prawie warunków. Jednak forma świadczenia obligatoryjnego zależy od 

jego sposobu wykorzystania przez klienta. W sytuacji, gdy przyznane świadczenie nie jest 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i dochodzi do jego marnotrawienia, powinna być 

zmieniona jego forma – z pieniężnego na rzeczowe.  

W takiej sytuacji konieczne jest rozpoznanie, dlaczego klient nie radzi sobie z prawidłowym 

wykorzystaniem środków finansowych. Przyczyny wykorzystywania świadczeń obligatoryjnych 

niezgodnie z celem, na jaki zostały przyznane i przyczyny marnotrawienia świadczeń powinny 

stanowić element diagnozy-oceny sytuacji życiowej klienta formułowanej przez pracownika 

socjalnego. Z praktyki pracy socjalnej wynika, że przyczyny takiej sytuacji są bardzo różne, np. 

bezradność życiowa, niepełnosprawność, uzależnienia, itd. 

                                                           
2
 np. Staręga-Piastek J., Wóycicka I., Niektóre problemy związane z systemem minimalnych dochodów w 

Polsce. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska – profesjonalny dialog na rzecz Europy 

Socjalnej, 

http://www.eapn.org.pl/expert/files/Niekt%C3%B3re%20problemy%20zwi%C4%85zane%20z%20systemem

%20min.doch%20w%20PL.pdf, stan na dzień 14 maja 2011 r. 

http://www.eapn.org.pl/expert/files/Niekt%C3%B3re%20problemy%20zwi%C4%85zane%20z%20systemem%20min.doch%20w%20PL.pdf
http://www.eapn.org.pl/expert/files/Niekt%C3%B3re%20problemy%20zwi%C4%85zane%20z%20systemem%20min.doch%20w%20PL.pdf
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W takich przypadkach często konieczna jest nie tylko zmiana formy świadczenia, ale również podjęcie 

pracy socjalnej, która polega na pomocy klientowi np. w nabyciu przez niego umiejętności 

gospodarowaniu środkami finansowymi lub podjęcia terapii. W przypadku świadczeń fakultatywnych 

praca socjalna jest szersza i związana z zasadami „indywidualizacji świadczeń”, „uznaniowego 

charakteru świadczeń” oraz „ aktywizacyjnej formuły świadczeń”. 

Świadczenia fakultatywne mają charakter przede wszystkim aktywizujący i motywujący klienta do 

podjęcia przez niego działań koniecznych do pokonania własnych trudności życiowych. 

Otrzymanie przez osobę/rodzinę świadczeń fakultatywnych (a także ich wysokość i forma) zależy w 

dużej mierze od jej zaangażowania w rozwiązanie swojej trudnej sytuacji życiowej. 

Przyznanie świadczeń fakultatywnych związane jest przede wszystkim z potrzebami i oczekiwaniami 

klienta, ale również z jego możliwościami i ograniczeniami. Wymaga to opracowania pełnej 

diagnozy-oceny sytuacji życiowej klienta, którą sporządza pracownik socjalny. 

Zmotywowanie i aktywizowanie klienta do rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej bardzo 

często wymaga zaangażowania całej gamy działań metodycznych (bezpośrednich i pośrednich), które 

może podjąć tylko pracownik socjalny. Często też dla zaangażowania klienta w pokonanie trudności 

życiowych pracownik socjalny stosuje odpowiednie narzędzia – np. kontrakt socjalny. 

Reasumując, Zespół uważa, że rola pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń 

fakultatywnych powinna jest znacząca a jego opinia dotycząca rodzaju, formy i wysokości 

świadczenia zawsze brana pod uwagę.  

 

Poniższa tabela przedstawia specyfikę poszczególnych świadczeń pomocy społecznej, ich związek z 

pracą socjalną przy uwzględnieniu jej oddzielenia od procedury administracyjnej.  

 

Tabela 2: Propozycja związku świadczeo pomocy społecznej z pracą socjalną przy założeniu oddzielenia pracy 
socjalnej od procedury administracyjnej 
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Rodzaj 

świadczenia 

pieniężnego i 

pomocy 

rzeczowej 

Zakres stosowania zasad 
 

Postulowany zakres działań 

pracownika socjalnego zajmującego 

się praca socjalną 
Indywidualizacja 

świadczenia 

Uznaniowość 

ustalania 

wysokości 

świadczenia 

Charakter motywacyjny 

świadczenia 

Niemarnotrawienie 

świadczeń 

 

Zasiłek stały 

 

Zależy jedynie od 

dochodu i spełnienia 

kryteriów formalnych 

 

Brak 

 

Tak – możliwość 

wykorzystania 

charakteru 

motywacyjnego w 

praktyce jest mało 

wykorzystana 

 

Możliwość zamiany 

na formę rzeczową 

• Obowiązkowe rozeznanie sytuacji 

zdrowotnej i społecznej klienta,  

• Wnioskowanie o objęcie usługami 

pomocy i integracji społecznej 

• Motywowanie do podjęcia 

aktywności społecznej czy 

zawodowej 

• Wnioskowanie o zmianę formy 

zasiłku, jeśli to konieczne,  

 

Zasiłek 

okresowy - w 

części 

obowiązkowej 

finansowanej z 

budżetu 

państwa 

Zależy jedynie od 

dochodu i spełnienia 

kryteriów formalnych 

w części 

Brak Tak – możliwość 

wykorzystania 

charakteru 

motywacyjnego w 

praktyce jest mało 

wykorzystana 

Możliwość zamiany 

na formę rzeczową 

 

 

 

• Obowiązkowe rozeznanie sytuacji 

zdrowotnej i społecznej klienta i 

podejmowanie działań, jeśli to 

konieczne 

• Wnioskowanie o przedłużenie 

przyznania zasiłku  
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Zasiłek 

okresowy - w 

części 

fakultatywnej 

finansowanej z 

budżetu gminy 

Zależy od dochodu, 

spełnienia kryteriów 

formalnych w części i 

aktywnej współpracy 

w działaniach 

zmierzających do 

poprawy swojej 

sytuacji życiowej 

Tak, ale nie więcej 

niż określa ustawa 

o pomocy 

społecznej 

Tak 

 

Wysokość i okres 

przyznania świadczenia 

związana z opinią 

pracownika socjalnego o 

efektywnej i skutecznej 

współpracy w 

rozwiązywaniu swojej 

trudnej sytuacji 

życiowej 

Możliwość zamiany 

na formę rzeczową  

 

Ewentualność 

skrócenia czasu 

wypłaty świadczenia 

w przypadku 

marnotrawienia 

świadczeń,  

 

• Obowiązkowe rozeznanie sytuacji 

zdrowotnej i społecznej klienta i 

podejmowanie działań, jeśli to 

konieczne 

• Podejmowanie współpracy z 

klientem w rozwiązywaniu jego 

problemów (poparte pracą 

socjalną i kontraktem socjalnym) i 

przygotowanie informacji na ten 

temat 

 

Zasiłek celowy   

 

Zależy od dochodu, 

spełnienia kryteriów 

formalnych (pilności i 

ważności potrzeby) i  

Pełna uznaniowość 

ustalania wysokości 

zasiłku, niezbędna 

kompletna 

diagnoza i opinia 

pracownika 

socjalnego 

prowadzącego 

pracę socjalną, nie 

dotyczy zasiłku 

celowego 

specjalnego 

Wysokość świadczenia 

związana z opinią 

pracownika socjalnego 

dotycząca współpracy 

klienta w działaniach 

zmierzających do 

poprawy swojej sytuacji 

życiowej –w niektórych 

przypadkach 

świadczenie ma głównie 

charakter wspierający 

(np. zasiłek na leki) 

 

Możliwość zamiany 

na formę rzeczową 

• Przeprowadzenie pełnej oceny-

diagnozy i ustalenie niezbędnych 

potrzeb 

 

Dożywianie Zależy tylko od 

dochodu 

Brak Brak Brak Rozeznanie możliwości świadczenia 

pomocy w formie pracy socjalnej 
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Ogólna zasada dotycząca obowiązku współpracy i możliwości ograniczenia pomocy w przypadku jej 

braku stoi w sprzeczności z zasadą obligatoryjności przyznania niektórych świadczeń, co w przypadku 

świadczeń obligatoryjnych skutkuje niewielkim zastosowaniem funkcji motywacyjnej. W związku z 

tym postulujemy wyłączenie zasady współpracy w zakresie ustalania uprawnień dotyczących 

świadczeń obligatoryjnych. Zaproponowane rozwiązanie może przyczynić się do tego, że:  

 klient będzie miał zagwarantowane świadczenie po spełnieniu kryteriów formalnych,   

 klient będzie miał możliwość podejmowania decyzji o skorzystaniu z pracy socjalnej,   

 pracownik socjalny będzie miał ograniczoną uznaniowość przy ustalaniu uprawnień klienta do 

świadczeń,  

 pracownik socjalny będzie mniej obciążony pracą administracyjną,  

 system w części dotyczącej przyznawania świadczeń pieniężnych będzie przejrzysty i czytelny 

dla klienta.  

 

Model organizacyjny oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń  

1. Definicja oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń; 

Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń pomocy społecznej jest oddzielone od pracy 

socjalnej. Świadczenia pomocy społecznej zachowują jednak swoje funkcje wobec klienta - 

motywacyjną i wspierającą, poprzez zapewnienie wpływu pracownika socjalnego na 

przyznanie świadczeń fakultatywnych i jego formę. 

 

2. Cele oddzielenia pracy socjalnej od procedury administracyjnej przyznawania pomocy 

społecznej: 

a) w odniesieniu do pracowników socjalnych:  

 Wyłączenie z obszaru zainteresowania pracownika socjalnego tych klientów pomocy 

społecznej, którzy nie wymagają lub nie deklarują chęci skorzystania z pracy socjalnej,   

 Podkreślenie pozytywnej roli pracownika socjalnego (rezygnacja z dyrektywnej roli 

pracownika socjalnego i traktowanie klienta jako partnera w pracy socjalnej),   

 Umożliwienie pracownikom socjalnym wykonywania skutecznej i efektywnej pracy 

socjalnej i stworzenie warunków do jej doskonalenia,  

 Ograniczenie liczby środowisk objętych pracą socjalną przez pracownika socjalnego,    

 Stworzenie innego modelu działania pomocy społecznej, w którym dzięki skróceniu, w 

niektórych przypadkach, procedury przyznawania świadczeń, stworzona zostanie 

możliwość bardziej intensywnej pracy socjalnej (np. w zakresie profilaktyki czy pracy 

ze społecznością lokalną) 

b) w odniesieniu do klientów pomocy społecznej:  
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 Umożliwienie dokonywania wyboru klientom pomocy społecznej czy chcą skorzystać 

z pracy socjalnej i otrzymywać świadczenia fakultatywne, które wymagają od klienta 

podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym czy poprzestają na świadczeniach 

obligatoryjnych,  

 Zmiana postrzegania klienta pomocy społecznej jako osoby, która aktywnie włącza się 

w działania na rzecz poprawy własnej sytuacji życiowej a nie jako biernego 

świadczeniobiorcy.   

 

3. Sposoby osiągania celów:  

Powyższe cele mogą zostać osiągnięte poprzez: 

a) Wyłączenie pracownika socjalnego z niektórych czynności w postępowaniu 

administracyjnym,  

b) Zapewnienie pracownikowi socjalnemu, w określonych sytuacjach i dla określonych grup 

docelowych wpływu na rodzaj, formę i wysokość świadczeń,  

c) Wypracowanie procedur i narzędzi zapewniających wpływ pracownikowi socjalnemu na 

formę, zakres i wysokość świadczeń fakultatywnych. 

 

Osiągnięcie założonych celów wymaga dokonania podziału czynności związanych z postępowaniem 

administracyjnym wymienionych w tabeli 1. Diagramy uwzględniają główne etapy działań 

wykonywanych przez pracownika do spraw świadczeń i pracownika socjalnego. Przedstawiony 

podział uwzględnia przyjęte założenie wydzielenia czynności administracyjnych od związanych z 

pracą socjalną. 

Proponujemy aby pracownik ds. świadczeń oprócz czynności administracyjnych niezależnych od 

pracy socjalnej wykonywał również czynności mające związek z pracą socjalną. To, jakie czynności 

związane z pracą socjalną przypiszemy pracownikowi ds. świadczeń będzie definiowało jego profil 

zawodowy. Przy zminimalizowaniu tego zakresu jego praca będzie miała charakter bardziej 

administracyjny. Wtedy nie będzie konieczności posiadania przez niego kwalifikacji pracownika 

socjalnego. Przy zwiększeniu zakresu czynności związanych z pracą socjalną będzie wymagane 

przygotowanie w zawodzie pracownika socjalnego.   

Rolą pracownika ds. świadczeń jest przede wszystkim rozważenie możliwości przyznania klientowi 

świadczenia zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami. Czynności, jakie w związku z pełnioną przez 

siebie rolą podejmuje pracownik ds. świadczeń to przede wszystkim: dostarczenie klientowi wiedzy 

na temat możliwości i procedury uzyskanie przez niego świadczeń. Pracownik w ramach czynności 

administracyjnych gromadzi dokumenty związane z przyznawanymi świadczeniami i przygotowuje 
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decyzję administracyjną dotyczącą przyznanego świadczenia oraz przeprowadza wywiady u osób 

zobowiązanych do alimentacji. 

Poza czynnościami związanymi z postępowaniem administracyjnym, pracownik ds. świadczeń 

wykonuje też szereg innych czynności związanych z pracą socjalną. To przede wszystkim: nawiązanie 

relacji z klientem, informowanie go o możliwościach uzyskania wsparcia poza systemem pomocy 

społecznej przede wszystkim w rodzinie i środowisku lokalnym, określenie wpływu niezadowalającej 

sytuacji materialnej na funkcjonowanie osoby i relacje w rodzinie, opracowanie wstępnej diagnozy-

oceny sytuacji klienta, uświadomienie klientowi przyczyn jego trudnej sytuacji życiowej i wreszcie 

sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się klienta z podjętych zobowiązań. 

Rola przypisana pracownikowi ds. świadczeń jest związana z wcześniej określonymi celami 

oddzielenia pracy socjalnej od procedury przyznawania pomocy społecznej. Dotyczy przede 

wszystkim takich celów:  

 wyłączenie z obszaru zainteresowania pracownika socjalnego tych klientów pomocy społecznej, 

którzy nie wymagają lub nie deklarują chęci skorzystania z pracy socjalnej,  

 umożliwienie klientowi pomocy społecznej dokonania wyboru pomiędzy skorzystaniem z pracy 

socjalnej i otrzymaniem świadczenia fakultatywnego, które wymaga od niego podjęcia 

współpracy z pracownikiem socjalnym, a świadczeniem obligatoryjnym. 

Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów jest wyłączenie pracownika socjalnego z niektórych 

czynności w postępowaniu administracyjnym. 

Z doświadczeń pomocy społecznej wynika, że pewna grupa klientów tej instytucji nie będzie 

potrzebowała i oczekiwała pracy socjalnej. Osoby te będą oczekiwały tylko świadczenia 

obligatoryjnego z pomocy społecznej i wtedy wystarczające będą czynności wykonywane przez 

pracownika ds. świadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Działania pracownika ds. świadczeń 
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pracownik ds. świadczeo 

czynności administracyjne wykonywane niezależnie od pracy socjalnej 

Etap I - wstępne rozpoznanie, przyjmowanie wniosku o pomoc:  

1. Ustalenie oczekiwao klienta dotyczących pomocy (świadczeo, usług),  

2. Informowanie klienta o możliwych świadczeniach i procedurze ich 
przyznawania w systemie pomocy społecznej,  

3. Poinformowanie, że zadaniem klienta jest w pierwszej kolejności 
wykorzystanie własnych uprawnieo, zasobów i możliwości,  

4. Przyjęcie wniosku,  

Etap II - ustalanie uprawnieo:  

1. Ustalenie sytuacji materialnej klienta,  

2. Gromadzenie dokumentów potwierdzających sytuację materialną 
klienta,  

3. Analiza i weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia/niespełnienia 
kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy,  

4. Ustalenie przyczyn powstania trudnej sytuacji życiowej klienta,  

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających przyczyny trudnej sytuacji 
życiowej klienta,  

Etap III - wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczeo:  

1. Ustalenie podstaw prawnych warunkujących przyznanie pomocy,  

2. Obliczenie wysokości świadczeo pieniężnych obligatoryjnych,  

3. . Ustalenie formy, zakresu i wysokości  pozostałych  świadczeo, na 
podstawie planu pomocy opracowanego przez pracownika socjalnego,  

4. Obliczanie wysokości odpłatności za świadczenia,  

5. Wprowadzenie danych świadczeniobiorców do odpowiedniego 
programu komputerowego,  

6. Przygotowanie uzasadnienia  decyzji administracyjnych, 

7. Przygotowanie decyzji administracyjnych,  

8. Dostarczenie decyzji klientowi,  

9. Czynności kancelaryjne związane z przyznawaniem świadczeo,  

10. wypłata świadczeo  

Etap IV - monitorowanie sytuacji klienta:  

brak działań 

Etap V - wywiad u osób zobowiązanych do pomocy:  

1. Przeprowadzenie wywiadu u osób zobowiązanych do alimentacji,  

2. Poinformowanie o obowiązku alimentacji oraz możliwych działaniach 
ośrodka w tym zakresie,  

3. Ustalanie, negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania 
pomocy przez osoby zobowiązane,  

4. Przyjęcie oświadczenia osób zobowiązanych do udzielania pomocy,  

5. Zawarcie umowy z osobą zobowiązaną.  

inne czynności mające związek z pracą socjalną 

Etap I - wstępne rozpoznanie, przyjmowanie wniosku o pomoc:  

1. Wstępne ustalenie czy klient wymaga wsparcia, opracowanie 
wstępnej oceny-diagnozy,  

2. Nawiązanie relacji z klientem,  

3. Pomoc klientowi w wyrażaniu jego potrzeb i oczekiwao,  

4. Udzielenie niezbędnych informacji (poradnictwo) w tym 
poinformowanie klienta o możliwościach uzyskania pomocy w rodzinie i 
środowisku lokalnym,  

5. Rozeznanie czy klient ma inne, poza pomocą społeczną, uprawnienia, 
zasoby i możliwości, których wykorzystanie może poprawid jego 
sytuację,  

6. Opracowanie katalogu możliwości – zasobów środowiska, które mogą 
i powinny byd wykorzystane przez klienta dla rozwiązania/poprawy 
własnej trudnej sytuacji życiowej,  

7. Pomoc w sformułowaniu wniosku,  

8. Określenie takich mocnych stron klienta jak: umiejętnośd nawiązania i 
utrzymania relacji z otoczeniem; umiejętnośd wyrażania swoich potrzeb i 
oczekiwao; umiejętnośd formułowania potrzeb i oczekiwao na piśmie; 
umiejętnośd aktywnego słuchania,  

Etap II - ustalanie uprawnieo:  

1. Określenie wpływu sytuacji materialnej na funkcjonowanie osoby i 
relacje w rodzinie. Ustalenie przyczyn trudnej sytuacji materialnej 
klienta,  

2. Pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy,  

3. Opracowanie wstępnej diagnozy - oceny sytuacji klienta (rozeznanie 
przyczyn trudnych sytuacji klienta i jego rodziny w sferze osobistej, 
rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, mieszkaniowej, itd., ) 

4. Wstępne określenie związku przyczynowo-skutkowego występujących 
dysfunkcji),  

5. Analiza przyczyn przyznania pomocy określonych w art.7 ups,  

6. Uświadomienie klientowi przyczyn jego trudnej sytuacji życiowej,  

Etap III - wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczeo:  

brak działań 

Etap IV - monitorowanie sytuacji klienta:  

1. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania świadczeo przez 
klienta  

Etap V - wywiad u osób zobowiązanych do pomocy:  

brak działań 

Diagram: opracowanie własne  
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Rolą pracownika socjalnego jest przede wszystkim świadczenie pracy socjalnej. Czynności, jakie 

podejmuje pracownik socjalny to przede wszystkim: wypracowanie pełnej diagnozy-oceny sytuacji 

życiowej klienta i stała jej weryfikacja, opracowanie planu pomocy (w tym materialnej), określenie 

zasad współpracy z klientem – najczęściej w oparciu o kontrakt socjalny, uczenie klienta jak 

prawidłowo gospodarować środkami finansowymi i inne.  

Poza czynnościami związanymi z pracą socjalną, pracownik socjalny podejmuje również czynności 

związane z procedurą administracyjną. Te czynności to przede wszystkim: ustalenie indywidualnych 

okoliczności dotyczących klienta mogących mieć wpływ na formę, rodzaj i wysokość świadczenia; 

ustalenie zasad współpracy z klientem, która jest niezbędna do przyznania świadczenia; dokonywanie 

zmian w planie pomocy w przypadku niewywiązywania się klienta ze zobowiązań. 

Rola przypisana pracownikowi socjalnemu oraz wykonywane czynności są związane z założonymi 

celami oddzielenia pracy socjalnej od procedury przyznawania świadczeń. Te cele to: 

 Podkreślenie pozytywnej roli pracownika socjalnego (rezygnacja z dyrektywnej roli pracownika 

socjalnego i traktowanie klienta, jako partnera w pracy socjalnej),  

 Umożliwienie pracownikom socjalnym wykonywania skutecznej i efektywnej pracy socjalnej i 

stworzenie warunków do jej doskonalenia,  

 Zmiana postrzegania klienta pomocy społecznej jako osoby aktywnie włączającej się w działania 

na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej a nie jako biernego świadczeniobiorcy.  

Jednym ze sposobów osiągnięcia celów jest zapewnienie pracownikowi socjalnemu, w określonych 

sytuacjach i dla określonych grup docelowych wpływu na rodzaj, formę i wysokość świadczeń. 

Stałym elementem działań zarówno pracownika socjalnego jak i pracownika ds. świadczeń jest 

współpraca między nimi, szczególnie w sytuacji, gdy klient otrzymuje świadczenia fakultatywne z 

pomocy społecznej. 
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Diagram 2: Działania pracownika socjalnego

pracownik socjalny  

inne czynności związane z procedurą administracyjną 

Etap I - wstępne rozpoznanie, przyjmowanie wniosku o pomoc:  

brak działań 

Etap II - ustalanie uprawnieo:  

1.Ustalenie indywidualnych okoliczności mogących mied wpływ 
na formę, rodzaj i wysokośd świadczenia,  

2. Ustalenie z klientem zasad współpracy, która jest niezbędna do 
udzielenia pomocy i ewentualnego zawarcia kontraktu 
socjalnego,  

Etap III - wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczeo:  

brak działań 

Etap IV - monitorowanie sytuacji klienta:  

brak działań 

Etap V - wywiad u osób zobowiązanych do pomocy:  

brak działań 

  

czynności związane z pracą socjalną - nie związane z procedurą 
administracyjną  

Etap I - wstępne rozpoznanie, przyjmowanie wniosku o pomoc:  

brak działań 

Etap II - ustalanie uprawnieo:  

1. Rozpoznanie ograniczeo (słabych stron i barier środowiskowych) mogących 
mied wpływ na formę, rodzaj i wysokośd świadczenia (np. nieumiejętnośd 
gospodarowania funduszami),  

2. Wypracowanie pełnej diagnozy – oceny sytuacji klienta,  

3. Informowanie klienta o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów 
istotnych z punktu widzenia ustalania uprawnieo do świadczeo.  

4. Opracowanie planu pomocy, w tym pomocy materialnej w związku z 
określonymi w diagnozie – ocenie przyczynami trudnej sytuacji życiowej, 

5. Ustalenie konieczności współpracy i zawarcia kontraktu socjalnego.  

Etap III - wydanie decyzji administracyjnej i wypłata świadczeo:  

brak działań 

Etap IV - monitorowanie sytuacji klienta:  

1. Monitorowanie sposobu wykorzystania świadczeo.   

2. Wspieranie klienta w prawidłowym wykorzystaniu świadczeo (doradztwo, 
konsultacje, wymiana informacji),  

3. Uczenie klienta gospodarowania środkami finansowymi (w sytuacji jego 
nieumiejętności gospodarowania tymi środkami),  

4. Monitorowanie i wspieranie działao podjętych przez klienta 

5. Systematyczne weryfikowanie diagnozy-oceny sytuacji klienta ,  

6. Okresowa ocena celów i działao określonych w kontrakcie socjalnym  

7. Ocena ustalonej współpracy z klientem.  

Etap V - wywiad u osób zobowiązanych do pomocy:  

1. Określanie zasobów środowiska (osoby zobowiązane do udzielenia pomocy) w 
celu ujęcia w diagnozie sytuacji osoby czy rodziny 

Diagram: opracowanie własne  
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Diagram 1 ukazuje w szczególności rolę i zadania pracownika ds. świadczeń w postępowaniu 

administracyjnym z pewnymi elementami związanymi z pracą socjalną, ale niemającymi 

bezpośredniego wpływu na ustalanie planu pomocy. Niemniej widoczne jest, iż wiele czynności 

administracyjnych jest powiązanych z pracą socjalną. Stąd wskazanym jest, aby pracownik ds. 

świadczeń miał odpowiednią wiedzę z zakresu pracy socjalnej oraz ściśle współpracował z 

pracownikiem socjalnym.  

 

Także analiza diagramu 2 pokazuje sytuacje, w których pracownicy muszą ściśle współpracować, 

gdyż ich zadania są ze sobą powiązane (a czasami wręcz jedne wynikają z drugich). Przykładem są 

działania związane z monitoringiem, poprzez który – z jednej strony - kontrolowana jest prawidłowość 

wykorzystania świadczeń finansowych (rola pracownika ds. świadczeń), a z drugiej - świadczona jest 

pomoc i wsparcie w celu właściwego wydatkowania otrzymanych środków (rola pracownika 

socjalnego). 

 

Konieczne jest opracowanie narzędzi, które są niezbędne w sytuacji rozdziału pracy socjalnej od 

czynności administracyjnych związanych z przyznawaniem świadczeń. W zakresie czynności 

związanych z realizacją pracy socjalnej można wyróżnić następujące narzędzia do:  

 sporządzenia wstępnej oceny-diagnozy - przeprowadzanej przez pracownika ds. świadczeń w 

związku z wnioskiem klienta,  

 opracowania diagnozy-oceny sytuacji klienta, którą będzie opracowywał pracownik ds. 

świadczeń (część dotycząca diagnozy pogłębionej),  

 opracowania planu pomocy przez pracownika socjalnego (w tym finansowej) 

 prowadzenia monitoringu wykorzystania świadczeń przez klienta,  

 opracowania przez klienta samooceny swojej sytuacji życiowej i materialnej,  

 oceny samodzielności klienta (ocena postępów wychodzenia klienta z trudnej sytuacji życiowej,  

 dokonania opisu i ewidencji działań pracownika socjalnego.  

 

 

Konieczne jest także opracowanie wspólnego narzędzia do bieżącej współpracy między pracownikiem 

ds. świadczeń i pracownikiem socjalnym. Zakres tej współpracy zostanie określony po prześledzeniu 

drogi klienta w nowym modelu. Będzie ona inna w zależności od tego czy klient będzie korzystał ze 

świadczeń obligatoryjnych, fakultatywnych czy samej pracy socjalnej.  

 

 

Ważne jest określenie miejsca klienta pomocy społecznej w proponowanym modelu. Poniższe 

diagramy przedstawiają możliwe ścieżki postępowania w przypadku ubiegania się klienta o 

świadczenia obligatoryjne, fakultatywne lub o wsparcie w formie samej pracy socjalnej oraz obrazują, 

w jaki sposób klient pomocy społecznej może dokonać wyboru czy skorzysta z pracy socjalnej i 

podejmie współpracę, przez co stworzy sobie możliwość otrzymania świadczenia fakultatywnego lub 

nie skorzysta i zadowoli się jedynie świadczeniem obligatoryjnym. Zmieniamy więc stosowany do tej 
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pory sposób postępowania – odebranie lub ograniczenie świadczenia w przypadku braku współpracy 

(zamieniamy więc „kij na marchewkę”), co pomoże zmienić klienta z biernego świadczeniobiorcy na 

osobę podejmującą działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej.  

Wzmocni to również pozytywną rolę pracownika socjalnego i pomoże mu w traktowaniu klienta, jako 

partnera w pracy socjalnej.  

 

Diagram 3: Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o świadczenia obligatoryjne: 
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W przypadku ubiegania się o świadczenie obligatoryjne klient zgłasza się do pracownika ds. 

świadczeń, który dokonuje wstępnej diagnozy-oceny jego sytuacji materialnej i życiowej jednocześnie 

informując o prawach i uprawnieniach oraz o zasobach środowiska lokalnego. Na podstawie wstępnej 

diagnozy-oceny następuje przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia.  Jeśli z diagnozy wynika, 

że oprócz pomocy materialnej, potrzebne jest także wsparcia w formie pracy socjalnej, to klient 

zostaje skierowany do pracownika socjalnego. Pracownik socjalny sporządza pełną diagnozę-ocenę 

sytuacji oraz udziela wsparcia jednocześnie monitorując sposób wykorzystania świadczeń. W 

przypadku trudności w właściwym wykorzystaniu świadczeń pracownik socjalny wnioskuje o zmianę 

dotychczasowej formy świadczenia. W sytuacji, kiedy klient otrzymuje tylko pomoc materialną i nie 

wymaga pracy socjalnej kontroli wykorzystania świadczenia dokonuje pracownik ds. świadczeń. 

Jeżeli z kontroli wynika, że klient nie radzi sobie z wydatkowaniem środków finansowych zostaje 

skierowany do pracownika socjalnego, który opracowuje pełną diagnozę-ocenę i prowadzi pracę 

socjalną w trakcie której pomaga klientowi nabyć umiejętność gospodarowania funduszami. W 

przypadku świadczeń obligatoryjnych mogą wystąpić takie sytuacje, kiedy nie będzie potrzeby 

kierowania klienta do pracownika socjalnego. Wtedy jedynym świadczeniem będzie pomoc pieniężna. 

 

Natomiast korzystanie przez klientów ze świadczeń fakultatywnych (diagram 4) jest związane z 

koniecznością współpracy z pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji 

życiowej. Również w tym przypadku klient zgłasza się do pracownika ds. świadczeń który 

opracowuje wstępną diagnozę-ocenę sytuacji klienta i kieruje go do pracownika socjalnego. Klient, 

aby otrzymać świadczenie, musi zgłosić się do pracownika socjalnego i podjąć z nim współpracę w 

zakresie rozwiązania przyczyn swojej trudnej sytuacji życiowej. W tym przypadku świadczenie 

pieniężne jest tylko jedną z form pomocy klientowi. Równie ważnym świadczeniem jest praca 

socjalna i tylko połączenie świadczenia pieniężnego z pracą socjalną ma pomóc klientowi pokonać 

trudności życiowe.  

Nie zgłoszenie się klienta do pracownika socjalnego i nie podjęcie z nim współpracy może skutkować 

odmową świadczenia pieniężnego.  

W sytuacji kiedy klient podejmie współpracę z pracownikiem socjalnym otrzyma świadczenie po 

opracowaniu pełnej diagnozy-oceny sytuacji. Na jej podstawie pracownik socjalny proponuje rodzaj i 

wysokość świadczenia pieniężnego oraz prowadzi pracę socjalną dobierając odpowiednie techniki i 

narzędzia konieczne do współpracy z klientem. 

Klient może otrzymać odmowę lub ograniczenie świadczenia w przypadku niezadowalającej 

współpracy z pracownikiem socjalnym i w sytuacji marnotrawienia otrzymanych środków 

finansowych. 

Diagram 4 obrazuje ścisłą współpracę między pracownikiem ds. świadczeń i pracownikiem socjalnym 

na każdym etapie współpracy z klientem oraz pokazuje jak ważne jest podjęcie współpracy klienta z 

pracownikiem socjalnym i jak duży wpływ ma pracownik socjalny na rodzaj i wysokość świadczenia.  
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Diagram 4: Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o świadczenia fakultatywne: 
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Diagram 5: Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o samą pracę socjalną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji, gdy klient ubiega się wyłącznie o pracę socjalną jego wniosek jest rozpatrywany 

bezpośrednio przez pracownika socjalnego. Po sporządzeniu pełnej diagnozy-oceny sytuacji klienta 

uzyskuje on odpowiednie wsparcie w postaci pracy socjalnej. Na etapie sporządzania lub aktualizacji 

diagnozy może zostać stwierdzona uzasadniona potrzeba wsparcia w postaci świadczeń. W takiej 

sytuacji klient jest kierowany do pracownika ds. świadczeń, który z godnie z obowiązującymi 

przepisami przyznaje lub odmawia przyznania świadczenia. Po ewentualnym przyznaniu świadczenia, 

w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przez pracownika ds. świadczeń problemów w 

prawidłowym jego wykorzystaniu koniecznym będzie przekazanie pracownikowi socjalnemu 

informacji o potrzebie wsparcia w postaci uczenia prawidłowego gospodarowania środkami. 
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Oddzielenie czynności administracyjnych do pracy socjalnej na przykładzie GOPS Lubawa 

W tabeli nr 3 przedstawiono przykładową propozycję rozwiązania problemu rozdzielenia czynności 

administracyjnych związanych z przyznawaniem świadczeń od pracy socjalnej, które z powodzeniem 

funkcjonuje w praktyce. Przedstawione poniżej czynności zostały podane w formie, w jakiej znajdują 

się w zakresach czynności poszczególnych pracowników. W związku z tym nie są one zawsze 

tożsame (nazewnictwo, zakres, itd.) z czynnościami ujętymi w modelu przedstawionym w pracy.  

Poniższy przykład organizacji funkcjonowania ośrodka jest bardzo zbliżony do schematu 

rekomendowanego w opracowaniu.  

 

Tabela nr 3: Propozycje rozwiązania problemu oddzielenia pracy socjalnej od czynności administracyjnych 

związanych z przyznawaniem świadczeń w ujęciu zadaniowym w gminie Lubawa 

Pracownik ds. świadczeń
3
 Pracownik socjalny

4
 

Czynności administracyjne 

wykonywane niezależnie od pracy 

socjalnej  

Inne czynności 

mające związek z 

pracą socjalną 

Inne czynności 

związane z 

procedurą 

administracyjną 

Czynności związane z 

pracą socjalną nie związane 

z procedurą 

administracyjną  

 Obsługa oprogramowania 

komputerowego (pakietu 

biurowego)  

 Obsługa oprogramowania 

informatycznego dot. pomocy 

społecznej (np. Pomost)  

 Bieżąca kontrola poprawności 

danych w systemie (wprowadzanie 

i aktualizacja danych)  

 Tworzenie/aktualizacja wywiadów 

środowiskowych i pozostałych 

dokumentów  

 Tworzenie/zmiana decyzji 

administracyjnych  

 Tworzenie planów wypłat 

świadczeń (wydruk i sprawdzenie)  

 Udzielanie 

informacji o 

prawach i 

uprawnieniach 

wynikających z 

ustawy 

(poradnictwo)  

 Udzielanie 

informacji o 

prawach i 

uprawnieniach 

wynikających z 

innych ustaw 

(poradnictwo)  

 Telefoniczne 

udzielanie 

 Planowanie 

pomocy oraz 

kontrolowanie 

(monitorowanie) 

zasadności 

udzielonej 

pomocy, jej 

skuteczności i 

efektywności  

 Współpraca 

przy 

sporządzaniu 

bilansu potrzeb, 

sprawozdań i 

informacji w 

zakresie 

 Dokonywanie analizy i 

oceny zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na 

świadczenia pomocy 

społecznej w gminie oraz 

w rejonach pracy 

socjalnej  

 Diagnoza potrzeb 

społecznych  

 Planowanie pomocy oraz 

kontrolowanie(monitorow

anie) czy udzielona 

pomoc  

 Udzielanie informacji 

klientom o prawach i 

uprawnieniach 

                                                           
3
 Przykładowy podział czynności wynikający z zakresu obowiązków pracowników ds. administracyjnych w OPS 
Gminy Lubawa (Dział Pomocy Środowiskowej, Sekcja administracyjna)  

4
 Przykładowy podział czynności wynikający z zakresu obowiązków pracowników socjalnych w OPS Gminy 
Lubawa (Dział Pomocy Środowiskowej, Sekcja aktywizacji i pracy socjalnej)  
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 Sporządzanie wydruków list wypłat 

świadczeń  

 Realizacja świadczeń w systemie 

(finansowych i niepieniężnych, np. 

usług opiekuńczych, dożywiania w 

szkole)  

 Tworzenie raportów, analiz z 

danych systemu  

 Generowanie sprawozdań: 

sporządzanie, kontrola i wysyłanie 

poprawności danych do jednostek  

 Sporządzanie i wydruk 

zaświadczeń dla klientów  

 Obsługa aplikacji gSAC 

(drukowanie jednorazowych 

sprawozdań pieniężnych, 

wprowadzanie danych do 

formularzy sprawozdań, 

przesyłanie formularzy 

sprawozdań, przekazywanie 

pozostałych (niejednorazowych) 

sprawozdań drogą elektroniczną  

 Sporządzanie miesięcznego 

zestawienia wypłat  

 Wypełnianie przekazów 

pocztowych  

 Współpraca bieżąca z 

pracownikami ds. finansowo-

księgowych i pracownikami 

socjalnymi w realizacji zadań  

 Współpraca z instytucjami w 

zakresie realizowanych zadań i 

wykonywanych czynności  

 Obsługa kancelaryjna klientów i 

zadań (wydawanie decyzji, 

przyjmowanie dokumentów, 

wydawanie druków, np. wniosków 

o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, kserowanie 

informacji 

klientom  

 Realizacja 

programu 

„Pomoc dla 

najuboższych 

mieszkańców 

Unii 

Europejskiej 

PEAD”  

 Realizacja 

administracyjna 

i organizacyjna 

okazjonalnych 

zbiórek 

żywności  

 

świadczeń i 

usług 

społecznych  

 Współpraca z 

pracownikami 

ds. 

administracyjny

ch  

 Przygotowywan

ie dokumentacji 

do archiwum  

 

 

 

(poradnictwo socjalne)  

 Zawieranie kontraktów 

socjalnych  

 Reprezentacja interesów 

podopiecznych  

 Podejmowanie 

interwencji kryzysowych  

 Współpraca z 

instytucjami i podmiotami 

w zakresie pomocy 

społecznej  

 Inicjowanie nowych 

rozwiązań mających na 

celu zapobieganie 

niekorzystnym zjawiskom 

oraz poprawę sytuacji 

osób wymagających 

pomocy  

 Współudział w 

opracowaniu i realizacji 

gminnej strategii 

rozwiązywania 

problemów społecznych  

 Współudział w 

opracowaniu i realizacji 

lokalnych programów 

pomocy społecznej  

 Współpraca w realizacji 

projektów realizowanych 

w ramach POKL  

 Inicjowanie i 

podejmowanie działań 

związanych z metodą 

pracy grupowej 

(utworzenie grup 

wsparcia i prowadzenie) 

 Inicjowanie działań w 

metodzie środowiskowej 

(współudział w 
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dokumentacji, sporządzanie pism 

urzędowych z realizowanymi 

zadaniami, przygotowywanie 

wysyłki poczty)  

 Prowadzenie ewidencji odwołań i 

przekazywanie akt do organów 

odwoławczych  

 Załatwianie spraw związanych ze 

skargami, wnioskami i zażaleniami 

wpływającymi do OPS  

 Przygotowywanie dokumentacji do 

archiwizacji  

przygotowaniu i realizacji 

imprez integracyjnych, 

wydarzeń i akcji 

społecznych) 

skierowanych do 

społeczności lokalnej  

 Współpraca z placówkami 

(infrastruktura społeczna) 

w zakresie aktywizacji i 

integracji klientów i ich 

rodzin ze środowiskiem 

lokalnym  

Tabela: opracowanie własne  

 

 

Tabela przedstawia podstawowe czynności wykonywane przez pracownika ds. świadczeń i 

pracownika socjalnego. Zaprezentowane rozwiązanie opiera się na rozdzieleniu funkcji 

administracyjnych (obsługi) od pracy socjalnej poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki 

(reorganizacja komórek organizacyjnych).  

Przedstawiony przykład praktycznego oddzielenia czynności administracyjnych od pracy socjalnej nie 

wymaga zmian legislacyjnych, to znaczy, że jest możliwy do wdrażania w obecnym systemie 

prawnym. Wydaje się, że taki model działania w przypadku GOPS/MGOPS jest stosunkowo łatwy do 

wdrożenia i nie pociąga za sobą zbyt wielkich skutków finansowych. Wiąże się z reorganizacją 

zakresu czynności dotychczasowych pracowników lub zatrudnieniu dodatkowych osób. Przeszkodą w 

zastosowaniu takiego rozwiązania może być bariera mentalna w kierownictwie OPS lub władzach 

gminy. Jednakże ze względu na wynikające z tego rozwiązania korzyści (zwiększenie czasu na pracę 

socjalną, możliwość podniesienia jakości usługi, niewysokie koszty) i przejrzystość podziału pracy, 

przedstawiony model zarządzania można zarekomendować do wdrożenia w małych i średnich 

gminach.  

 

Przedstawiona propozycja oddzielenia czynności administracyjnych od pracy socjalnej została 

zobrazowana schematem struktury organizacyjnej Działu Pomocy Środowiskowej w GOPS Lubawa z 

zaznaczeniem umiejscowienia pracownika ds. świadczeń.  
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Przedstawiony model organizacyjny po kilku miesiącach pilotażu został wdrożony oficjalnie od 

stycznia 20011 r., pomimo jego krótkiego okresu funkcjonowania można sformułować następujące 

wnioski związane z kwestią rozdziału czynności administracyjnych od pracy socjalnej:  

 pracownicy socjalni są bardziej dyspozycyjni w zakresie świadczenia pracy socjalnej,   

 istnieją warunki do podnoszenia jakości pracy socjalnej,   

 zwiększyło się zaangażowanie pracowników socjalnych w organizację środowiska lokalnego 

(metodę pracy środowiskowej),   

 
OPS  
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Schemat nr 1: Struktura Organizacyjna Działu Pomocy Środowiskowej w OPS 

Społecznej Gminy Lubawa  
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 włączono w większym zakresie pracowników socjalnych w programowanie działań 

skierowanych na rozwiązywanie problemów społecznych w rozumieniu pomocy społecznej 

sensu largo,  

 w większym stopniu wykorzystywane są zasoby lokalnego środowiska.  

 

Na postawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że wdrożenie modelu wymaga zmiany 

świadomości pracowników socjalnych w zakresie postrzegania ich w nowej roli, obejmującej stojące 

przed nimi zadania i wyzwania. Specyfika pracy związana z czynnościami administracyjnymi 

powoduje, że pracownicy ds. świadczeń łatwiej adaptują się do zmian. Wprowadzone rozwiązania 

ukazały także:  

 obawy pracowników socjalnych związane ze zwiększeniem zaangażowania w świadczenie 

pracy socjalnej  

 konieczność stałego podnoszenia kompetencji zawodowych,    

 konieczność wypracowania zasad współpracy i przepływu informacji pomiędzy pracownikami 

socjalnymi a pracownikami ds. świadczeń  

 opory związane z wprowadzeniem superwizji pracy socjalnej  

 potrzebę zaangażowania i współpracy z większą liczbą specjalistów.   

 

Przedstawiony model jest przykładem oddzielenia pracy socjalnej od czynności administracyjnych w 

istniejącym stanie prawnym, który uniemożliwia wyłączenie wszystkich czynności w postępowaniu 

administracyjnym. Ważnymi różnicami pomiędzy tym modelem a modelem proponowanym przez 

Zespół jest:  

 wykonywanie przez pracownika do spraw świadczeń czynności związanych z pracą socjalną 

jedynie w zakresie informowania o prawach i uprawnieniach,  

 realizacja funkcji kontrolnej związana z celowością wykorzystania świadczeń przypisana jest 

pracownikowi socjalnemu,  

 diagnozę-ocenę sytuacji i wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny,  

 plan pomocy formułowany jest przez pracownika socjalnego.   
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Poniżej przedstawiono modele organizacyjne ,uwzgledniające oddzielenie pracy socjalnej od 

procedury administracyjnej przyznawania świadczeń, proponowane do wdrożenia przez Zespół. W 

modelach tych została uwzględniona specyfika małego i średniego ops  

 

 

Schemat nr 2: Model organizacyjny małego OPS  

 

 
*w sytuacji gdy usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w ops 

W przedstawionym modelu organizacyjnym zaproponowane struktury mogą mieć następujący kształt:  

 Zespół Pracy Socjalnej i Aktywnej Integracji/Usług Pomocy Społecznej skupiający 

pracowników socjalnych, prowadzących pracę socjalną (w tym metodą organizowania 

społeczności lokalnych), realizujących inne usługi pomocy społecznej (świetlica, KIS, klub 

seniora i inne),  

 Stanowisko lub stanowiska ds. świadczeń społecznych realizujące czynności administracyjne 

z zakresu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz innych ustaw,   

 Stanowisko lub stanowiska opiekunek środowiskowych realizujących usługi opiekuńcze 

(fakultatywnie: zlecenie realizacji innym podmiotom)   

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół Pracy Socjalnej i 
Aktywnej Integracji/ Usług 

Pomocy Społecznej 

Stanowisko/stanowiska 
ds. świadczeo 
społecznych 

 

świadczenia pieniężne z 
pomocy społecznej 

świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny 

dodatki mieszkaniowe 

Opiekunki 
środowiskowe* 
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Powyższy model można dostosować odpowiednio do lokalnych uwarunkowań organizacyjnych, 

które będą uwzględniać sporządzoną ocenę zasobów pomocy społecznej obejmującą w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadnia z pomocy społecznej.  

 

Schemat nr 3: Model organizacyjny średniego OPS 

 

W przedstawionym modelu organizacyjnym zaproponowane struktury mogą mieć następujący kształt:  

 Zespół Pracy Socjalnej i Aktywnej Integracji skupiający pracowników socjalnych, 

prowadzących pracę socjalną (w tym metodą organizowania społeczności lokalnych),  

 Zespół ds. świadczeń społecznych realizujący czynności administracyjne z zakresu świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej oraz innych ustaw  

 Zespół ds. realizacji usług pomocy społecznej organizujący realizację innych usług pomocy 

społecznej lub je koordynujący w przypadku zlecenia innym podmiotom (np. świetlice, KIS, 

klub seniora, ŚDS, kluby samopomocy, programy i projekty z środków pomocowych).   

 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół Pracy Socjalnej i 
Aktywnej Integracji 

Zespół  

ds. świadczeo społecznych 

 

Stanowisko/a  

ds. zasiłków z pomocy 
społecznej 

Stanowisko/a  

ds. świadczeo rodzinnych i 
funduszu alimentacyjnego 

Stanowisko /a  

ds. dodatków 
mieszkaniowych 

Zespół  

ds. usług pomocy 
społecznej 
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Powyższy model można dostosować odpowiednio do lokalnych uwarunkowań organizacyjnych, 

które będą uwzględniać sporządzoną ocenę zasobów pomocy społecznej obejmującą w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadnia z pomocy społecznej.  

 

 

3.  Zapewnienie odpowiedniej  jakos c i  pracy socjalnej  
przy uwzględnieniu czynniko w związanych z 
profesjonalizmem pracownika socjalnego o 
organizacją  pracy pracowniko w socjalnych,  w tym 
warunkami pracy,  wsparcie pracowniko w socjalnych .  
 

Na jakość pracy socjalnej ma wpływ wiele czynników. Można je podzielić na czynniki związane z 

profesjonalizmem pracownika socjalnego oraz czynniki związane z organizacją pracy.  

Do czynników związanych z profesjonalizmem pracownika socjalnego zaliczyć można między 

innymi: kwalifikacje pracownika socjalnego, jego doświadczenie zawodowe i życiowe, 

zaangażowanie, chęć niesienia pomocy, pozytywne cechy charakterologiczne (empatia), umiejętności 

interpersonalne.  

Czynniki związane z organizacją pracy to przede wszystkim: systematyczne szkolenia pracowników 

socjalnych, wsparcie metodyczne ze strony specjalistów (psychologów, superwizorów, prawników, 

itd.), dobre zaplecze techniczne, praca zespołowa czy też dobra atmosfera w pracy.  

 

Charakterystykę poszczególnych czynników ujęto w poniższych tabelach.   

 

Tabela 4: Jakość pracy socjalnej związana z profesjonalizmem pracownika socjalnego – najczęściej 

wymieniane przyczyny podwyższające jakość pracy socjalnej 

Najczęściej 

wymieniane przyczyny 

podwyższające jakość 

pracy socjalnej 

 

Proponowane rozwiązania organizacyjne 

Wysokie kwalifikacje 

pracownika socjalnego 

Bezpośrednie:  

 Wypracowanie i wdrożenie lokalnych rozwiązań organizacyjnych przez 

samorządy gminne wspólnie z samorządem powiatowym w zakresie 

szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz 

doradztwa metodycznego dla pracowników JOPS z terenu powiatu i 

umożliwienie 
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 - zwiększenia dostępu pracowników socjalnych do 

specjalistów/konsultacji na poziomie OPS/gminy  

- Wprowadzenie w OPS superwizji pracy socjalnej psychologicznej i 

metodycznej  

- Inicjowanie i wspieranie funkcjonowania wśród pracowników 

socjalnych grup wsparcia jako grup samopomocowych i „refleksji nad 

działaniem” 

 

 Inicjowanie i funkcjonowanie zespołów konsultacyjnych, 

problemowych, zadaniowych i projektowych w OPS  

 Opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego oraz przygotowanie planów 

szkoleniowych 

 

Pośrednie:  

 Utworzenie i wdrożenie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego 

pracowników socjalnych przy współudziale ROPS, PCPR i OPS 

(ustawowy obowiązek tworzenia w regionie) 

 Doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 

na poziomie samorządu województwa w zakresie szkolenia kadr 

pomocy społecznej (np. tworzenie wysokospecjalistycznych zespołów 

szkoleniowych) w oparciu o działania ROPS,  

 Tworzenie warunków do uruchomienia studiów podyplomowych w 

zakresie superwizji pracy socjalnej:  

- pilne wydanie przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenie 

społecznego rozporządzeń określających wytyczne i standard 

superwizji pracy socjalnej, minimum programowe dla szkolenia 

superwizorów pracy socjalnej, tryb nadawania certyfikatu superwizora 

pracy socjalnej
5
 

 - rozważenie możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach 

POKL; zaprogramowanie tego rodzaju studiów w nowej perspektywie 

finansowej na lata 2014-2020, która jest obecnie przedmiotem prac 

Komisji Europejskiej
6
  

                                                           
5
 Art. 121a, punkt 3 ups (wprowadzony ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 

Dz.U.2011.81.440 – przewiduje jedynie możliwość określenia i doprecyzowania omawianych zagadnień przez 

Ministra właściwego do spraw zabezpieczenie społecznego w drodze rozporządzeń.  

6
 W ramach środków EFS realizowanych jest wiele różnorodnych kierunków studiów podyplomowych, np. w 

ramach projektu 1.47 Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie 
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 Identyfikowanie i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w 

zakresie doskonalenia zawodowego, w tym stosowania superwizji pracy 

socjalnej w OPS 

Doświadczenie 

zawodowe i życiowe 

pracownika socjalnego 

Bezpośrednie:  

 Opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacji i selekcji pracowników 

socjalnych uwzględniającego między innymi:  

 doświadczenie w pracy woluntarystycznej, w organizacjach 

pozarządowych,  

 wieloaspektowość doświadczeń zawodowych,  

Zaangażowanie 

pracownika, chęć 

niesienia pomocy 

Bezpośrednie:  

 Inicjowanie i funkcjonowanie zespołów konsultacyjnych, 

problemowych, zadaniowych i projektowych w OPS  

 Inicjowanie i wspieranie funkcjonowania wśród pracowników 

socjalnych grup wsparcia jako grup samopomocowych i „refleksji nad 

działaniem” 

 Opracowanie i wdrożenie motywacyjnego systemu wynagradzania 

uwzględniającego uwarunkowania i możliwości finansowe (system 

premiowania i nagradzania adekwatny do kompetencji, dodatkowych 

zadań, skuteczności i efektywności)  

Pozytywne cechy 

charakterologiczne 

pracownika (empatia), 

umiejętności 

interpersonalne, łatwy 

kontakt z ludźmi 

Bezpośrednie:  

 Opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacji i selekcji pracowników 

socjalnych uwzględniającego między innymi pozytywne cechy 

interpersonalne pracownika socjalnego.  

 Wdrożenie systemu szkolenia w zakresie pogłębienia i wzmocnienia 

umiejętności interpersonalnych, empatii.  

 

 

Tabela 5: Jakość pracy socjalnej związana z profesjonalizmem pracownika socjalnego - najczęściej 

wymieniane przyczyny obniżające jakość pracy socjalnej 

Najczęściej 

wymieniane przyczyny 

obniżające jakość 

pracy socjalnej 

 

Proponowane rozwiązania organizacyjne 

Wypalenie zawodowe, 

zmęczenie pracą 

pracownika socjalnego, 

Bezpośrednie:  

 Wprowadzenie w OPS superwizji pracy socjalnej psychologicznej i 

metodycznej 

                                                                                                                                                                                     
studiów podyplomowych realizowane są kierunki w zakresie organizacji pracy socjalnej oraz wiele innych 

przez uczelnie w ramach przeprowadzonych konkursów.  
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rutyniarstwo  Inicjowanie i wspieranie funkcjonowania wśród pracowników 

socjalnych grup wsparcia jako grup samopomocowych i „refleksji nad 

działaniem”  

 Wprowadzenie systemu awansu zawodowego w OPS  

 Zachęcanie pracowników socjalnych do brania udziału w treningach 

interpersonalnych i korzystania z terapii psychologicznej 

 Zwiększenie dostępu pracowników socjalnych do 

specjalistów/konsultacji na poziomie OPS/gminy  

Niski prestiż zawodowy 

pracownika socjalnego, 

brak poszanowania 

pracy socjalnej 

Bezpośrednie:  

 Przygotowanie i wdrożenie strategii public relations (w zakresie 

działalności GOPS oraz lokalnego systemu pomocy społecznej)  

Pośrednie:  

 Przyjęcie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego  

 Prowadzenie ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych kampanii 

społecznych promujących zawód pracownika socjalnego i jego 

specyfikę, znaczenie i rolę.  

Nieumiejętność 

kontaktu/współpracy z 

osobą korzystającą  z 

pomocy socjalnej 

Bezpośrednie:  

 Opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacji i selekcji pracowników 

socjalnych uwzględniającego między innymi pozytywne cechy 

interpersonalne pracownika socjalnego. 

 Wdrożenie system szkolenia w zakresie pogłębienia i wzmocnienia 

umiejętności interpersonalnych. 

Niskie wynagrodzenie 

pracownika 

Bezpośrednie:  

 Opracowanie i wdrożenie motywacyjnego systemu wynagradzania 

uwzględniającego uwarunkowania i możliwości finansowe (system 

premiowania i nagradzania adekwatny do kompetencji, dodatkowych 

zadań, skuteczności i efektywności)  

Pośrednie:  

 Zwiększenie wysokości dodatku do wynagrodzenia dla pracownika 

socjalnego o którym mowa w art. 121 ustawy o pomocy społecznej  

 

 

Tabela 6: Jakość pracy socjalnej związana z organizacją pracy – najczęściej wymieniane przyczyny 

podwyższające jakość pracy socjalnej 

Najczęściej wymieniane 

przyczyny podwyższające 

jakość 

 

Proponowane rozwiązania organizacyjne 

Odpowiednie środki 

finansowe na prowadzenie 

 Planowanie środków na pracę socjalną zgodnie z potrzebami.  
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pracy socjalnej 

Dobrze rozwinięta sieć 

placówek pomocy 

społecznej 

 Rozwój lokalnej infrastruktury społecznej  

 Wzmocnienie rozwoju sektora pozarządowego i sektora ekonomii 

społecznej (zlecanie prowadzenia placówek)  

Ułatwienia techniczne, 

sprzętowe, dobre zaplecze 

techniczne, transportowe 

 Wyposażenie ops w odpowiedni sprzęt ułatwiający pracę 

 Likwidacja barier architektonicznych (jeśli występują)  

 Właściwa organizacja miejsca pracy (np. samodzielne 

pomieszczenie do rozmów/konsultacji, zorganizowanie zaplecza 

socjalnego) 

 Umożliwienie rozliczania pracownikom rozliczania ryczałtów 

samochodów na jazdy lokalne  

 Organizacja własnego transportu lub korzystanie z transportu UG 

 Korzystanie z usług transportowych zewnętrznych (rynkowych) 

Większa ilość 

pracowników, mniejsza 

ilość podopiecznych, 

więcej czasu na pracę 

 Oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych 

 Zwiększenie liczby pracowników socjalnych  

 Ustalenie obowiązkowego maksymalnego limitu 50 środowisk 

objętych pracą socjalną, przypadających na jednego pracownika 

socjalnego
7
 

Dobra współpraca ze 

współpracownikami, dobra 

atmosfera w pracy;  

praca zespołowa –zespoły 

interdyscyplinarne 

 Tworzenie warunków do dobrej współpracy  

 Inicjowanie pracy zespołowej  

 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w różnych obszarach 

problemowych 

 

Odpowiednie przygotowanie zawodowe i kompetencje pracownicze w zawodzie pracownika 

socjalnego są niezbędne dla zapewnienia jakości pracy socjalnej, jednakże równie istotne są 

odpowiednie cechy charakterologiczne i umiejętności interpersonalne.  

 

 

 

 

5.  Wnioski i  rekomendacje  
 

                                                           
7
 Art. 110, ust.11 ups daje gminom możliwośd wyboru zasady, według której będą zatrudniani pracownicy 

socjalni: tj. 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkaoców lub 1 

pracownik socjalny na nie więcej niż 50 osób lub rodzin. Nie ma pewności, że przy wyborze zasady samorządy 

będą kierowad się możliwością podniesienia jakości pracy socjalnej.  
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Wnioski i rekomendacje wynikające z powyższych opracowań zostały zebrane w formie 

tabelarycznej.  Rekomendowane zmiany prawne w zakresie pomocy społecznej oraz innych obszarów, 

w tym zamiany organizacyjne na poziomie lokalnym zostały ujęte w tabeli nr 7.  

 

 

 

Tabela 7: Wnioski i rekomendacje 

Wnioski Rekomendacje 

Oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń - zmiany prawne w zakresie pomocy społecznej 

Utworzenie zespołów pracy socjalnej i 

aktywnej integracji 

Zapis w ustawie o pomocy społecznej o obowiązku a nie 

możliwości tworzenia zespołów (jak jest obecnie w 

ustawie).  

Opracowanie katalogu nowych narzędzi 

do realizacji pracy socjalnej  

Konieczne narzędzia to przede wszystkim: 

1. Narzędzie do opracowania planu pomocy przez 

pracownika socjalnego (w tym również 

finansowej),  

2. Narzędzie dotyczące „rozeznania 

środowiskowego” zastępujące dotychczasowy 

wywiad środowiskowy.  

3. Narzędzie do opracowania wstępnej diagnozy-

oceny sytuacji klienta, którą będzie opracowywał 

pracownik ds. świadczeń. 

4. Narzędzie do bieżącej współpracy między 

pracownikiem ds. świadczeń i pracownikiem 

socjalnym. 

5. Narzędzie służące prowadzeniu monitoringu 

wykorzystania świadczeń fakultatywnych przez 

klienta 

Wdrożenie nowych narzędzi pracy 

socjalnej  

Wprowadzenie narzędzi w drodze aktów prawnych lub 

określenia wytycznych przez MPiPS.  

 

Zmiana dotycząca świadczenia:  

zasiłek stały jest zależy od dochodu i 

spełnienia formalnych kryteriów.  

Kryteria określające zasady przyznawania 

zasiłku stałego, zostały określone w art. 

37 ups. Przysługuje on osobom 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

Należy dokonać zmiany prawnej (zmiany definicji 

całkowitej niezdolności do pracy) tak, aby zasiłek stały 

przysługiwał jedynie osobom rzeczywiście, całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub 

wieku. W stosunku do obecnego stanu prawnego 

oznacza to wykluczenie możliwości przyznania tej 

formy świadczenia osobom „zdolnym do pracy w 
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całkowicie niezdolnym do pracy. Z kolei 

definicja „całkowitej niezdolności do 

pracy” określona w art. 6, ust.1 ups, 

przeczy zdroworozsądkowemu 

pojmowaniu całkowitej niezdolności do 

pracy, gdyż za takowych uznaje np. osoby 

legitymujące się umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej. Większość z tych osób ma 

zapisane w orzeczeniach o stopniu 

niepełnosprawności „zdolność do pracy w 

warunkach chronionych”.  

warunkach chronionych/specjalnych” (osoby takie, będą 

mogły korzystać z pomocy na zwykłych zasadach, tj. np. 

w formie zasiłków okresowych lub celowych) 

Zasiłek stanie się quasi-rentą dla całkowicie niezdolnych 

do pracy i o niskim dochodzie/bez dochodu. 

Świadczenie pozostaje w systemie pomocy społecznej.  

Zmiana dotycząca świadczenia:  

zasiłek okresowy - część obligatoryjna w 

zasadzie przysługuje wszystkim 

spełniającym kryterium art. 7 i art. 8 ups.  

Część obligatoryjną/podstawową można by przyznawać 

w trybie administracyjnym (jak świadczenie typowo 

socjalne o charakterze zabezpieczającym niedostatek 

dochodowy) z przeprowadzeniem skróconej diagnozy.  

 

Natomiast część aktywizacyjna wymagałaby pełnej 

diagnozy, określenia planu pomocy i jego realizacji.  

 

Zasiłek w tej części mógłby zostać przyznany na dłuższy 

okres, o który wnioskowałby pracownik socjalny.  Taka 

zmiana wydatnie odbiurokratyzuje czynności 

pracownika socjalnego i pozwoli wygospodarować czas 

na pracę socjalną.  

 

Przewidujemy obowiązkowo kontrakt socjalny dla tych 

klientów, którzy chcą dokonać realnej zmiany swojej 

sytuacji. W związku z tym konieczne jest określenie w 

ustawie, iż świadczenie w części aktywizacyjnej 

powinno być powiązane jest z kontraktem socjalnym.  

Zmiana dotycząca świadczenia:  

zasiłek celowy na leki powinien być 

szczególną formą wsparcia osób 

potrzebujących 

Wprowadzenie do ustawy możliwości udzielenie 

świadczenie w postaci dodatku do zakupu leków w 

procedurze administracyjnej (pracownik socjalny – 

pomoc w formie gromadzenia dokumentów, itd.) 

Zmiana dotycząca świadczenia:  

dożywianie w szkołach wymaga 

uproszczenia 

Obecnie 20% dzieci dożywianych w szkołach otrzymało 

to świadczenie na wniosek dyrektora szkoły (tj. bez 

przeprowadzenia procedury administracyjnej). Jeśli ten 

model się sprawdził, to być może pozostałe 80% dzieci, 
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których posiłki obecnie są finansowane przez ops -  

może być dożywiane na podobnych zasadach. W takim 

przypadku dożywianie w szkołach powinno stać się 

zadaniem szkół i być finansowane z funduszy 

przeznaczonych na oświatę a nie na pomoc społeczną.  

Dostęp pracowników socjalnych do 

superwizji pracy socjalnej 

Pilne wydanie przez Ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenie społecznego rozporządzeń określających 

wytyczne i standard superwizji pracy socjalnej, 

minimum programowe dla szkolenia superwizorów 

pracy socjalnej, tryb nadawania certyfikatu superwizora 

pracy socjalnej 

Zmiany organizacyjne na poziomie lokalnym 

Wdrożenie nowego modelu ośrodka 

pomocy społecznej  

Dostosowanie struktury organizacyjnej uwzględniającej 

rozdział czynności administracyjnych od pracy socjalnej 

(statut, regulamin organizacyjny, zakresy czynności) 

Inne zmiany 

Zwiększenie dostępu do doradztwa 

metodycznego  

Stworzenie warunków  do realizacji doradztwa 

metodycznego dla kierowników i pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (art.19 

pkt.15 ups) poprzez inicjowanie porozumień 

komunalnych gmin z powiatem oraz zlecanie tego 

zadania innym podmiotom.  

Zwiększenie dostępu do szkoleń i 

doskonalenia zawodowego kadr pomocy 

społecznej 

Stworzenie warunków  do realizacji szkoleń i 

doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej 

(art.19 pkt.14 ups) poprzez inicjowanie porozumień 

komunalnych gmin z powiatem oraz zlecanie tego 

zadania innym podmiotom.  

Kształcenie superwizorów i innych 

specjalistów 

Rozważenie możliwości wykorzystania środków 

unijnych w ramach POKL; zaprogramowanie tego 

rodzaju studiów w nowej perspektywie finansowej na 

lata 2014-2020, która jest obecnie przedmiotem prac 

Komisji Europejskiej 

 


