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Struktura dokumentów 

• Misja ośrodka pomocy społecznej 

• Kluczowe założenia z punktu widzenia 
określenia roli i miejsca ops-ów w 
systemie pomocy społecznej 

• Wykorzystanie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, bilansu potrzeb 
pomocy społecznej, corocznego 
sprawozdania z działalności ośrodka 

• Problemy i trudności w w wypełnianiu 
właściwej roli przez ops-y w środowisku 
lokalnym 

1. 
Misja, rola i 

miejsce ops w 
lokalnym 

systemie pomocy 
społecznej 



• Definicja 

• Cele 

• Przebieg postępowania administracyjnego 
w sprawach o przyznanie świadczeń 
pomocy społecznej 

• Zasady pomocy społecznej w 
postępowaniu administracyjnym 

• Zadania pracownika ds. świadczeń 

• Współpraca między pracownikiem ds. 
świadczeń a pracownikiem socjalnym 

2. 
Oddzielenie 
procedury 

administracyjnej 
przyznawania 

świadczeń pomocy 
społecznej od pracy 

socjalnej 
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• Rekomendowane formy 
realizacji usług 

• Modelowe rozwiązania 
organizacji usług w gminie 

• Wdrażanie standardu  

• Zmiana formy realizacji usługi 

3.  
Sposób realizacji usług 
pomocy społecznej o 

określonym standardzie,  
ze szczególnym 

uwzględnieniem zlecania 
zadań i budowania 

partnerstwa w gminie 
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• Współpraca ops-u z pup-em 

• Współpraca pcpr-u i ops-u 

• Upowszechnianie misji, celów, zasad  
i wartości pomocy społecznej 

• Wskazówki do tworzenia narzędzi do 
wdrożenia modelu gminnym oddzielenia 
postępowania administracyjnego od pracy 
socjalnej 

• Proponowane formy realizacji usług w 
ops-ach 

4.  
Przykłady 
rozwiązań 

organizacyjnych 
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Rola organizatora i koordynatora  

systemu wsparcia społecznego  

dla osób i rodzin wymagających pomocy  

w rozwiązywaniu problemów,  

których nie mogą pokonać sami,  

korzystając z własnych uprawnień i możliwości.  
Wsparcie to jest realizowane z poszanowaniem godności  

i podmiotowości osób potrzebujących pomocy, przy wykorzystaniu 

ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.  

Misja ośrodka pomocy społecznej 



Zaangażowanie i aktywność ops-ów w tworzeniu polityki społecznej 
na szczeblu lokalnym 

Aktywna postawa ops-ów w budowaniu relacji ops‒władze 
samorządowe 

Wykorzystanie zasobów otoczenia zewnętrznego 

Wzmocnienie systemowej współpracy ops-ów z pcpr-ami i pup-ami 

Wzmocnienie pracy socjalnej jako usługi profilaktycznej i 
aktywizującej, skierowanej do klienta czy środowiska lokalnego 

Budowanie i promocja pozytywnego wizerunku ops-ów poprzez 
upowszechnianie misji, celów, wartości, zasad oraz roli i miejsca 

ops-u 

Założenia kluczowe 



Ops-y zostały wyznaczone jako podmioty koordynujące realizację 
strategii („ośrodek pomocy społecznej koordynuje realizację 

strategii” - art. 110, pkt 4 ups) 

Do zadań własnych powiatu należy: opracowanie i realizacja 
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych /…/ - po 

konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami (art. 19, ust. 1 ups) 

Art. 41, ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi: „Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest 

prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego 

corocznie przez radę gminy”.  

Wykorzystanie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych 



 

 

 Całkowite oddzieleniu dwóch postępowań:  

1. postępowania administracyjnego i  

2. postępowania metodycznego w pracy socjalnej  

 przy zachowaniu zasad pomocy społecznej wynikających z ustawy o 

pomocy społecznej: 

• uznaniowości i indywidualizacji świadczeń (art. 3.1, 3.3,  3.4, i 36 ups); 

• aktywizacyjnej formuły świadczeń (art. 4 i art. 11.2 ups); 

• wykorzystywania świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

niedopuszczanie do marnotrawienia świadczeń. (art. 11.1 ups). 

Oddzielenie procedury administracyjnej przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej 



 

 

 
 

Cel ogólny: 

• Zapewnienie lepszej jakości pracy socjalnej i zapewnienie bardziej 

podmiotowego traktowania klientów pomocy społecznej. 

• Usprawnienie przyznawania świadczeń pomocy społecznej. 

 

Cele szczegółowe: 

• Podkreślenie pozytywnej roli pracownika socjalnego (rezygnacja z 

dyrektywnej roli pracownika socjalnego i traktowanie klienta jako partnera w 

pracy socjalnej). 

• Wyłączenie z obszaru zainteresowania pracownika socjalnego tych klientów 

pomocy społecznej, którzy nie wymagają korzystania z pracy socjalnej. 

• Umożliwienie pracownikom socjalnym wykonywania skutecznej i efektywnej 

pracy socjalnej i stworzenie warunków do jej doskonalenia.  

 

Oddzielenie procedury administracyjnej przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej 



 

 

  

 

Oddzielenie procedury administracyjnej przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej 

KLIENT 

Stanowisko 

informacyjne 

Zgłoszenie trudnej sytuacji życiowej Zgłoszenie potrzeby świadczeń pomocy społecznej 

PRACOWNIK 

SOCJALNY 

PRACOWNIK   DS. 

ŚWIADCZEŃ 



 

 

  

 

Oddzielenie procedury administracyjnej przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej 

KLIENT 

Ustalanie warunków koniecznych  

do przyznania świadczenia: 

badanie sytuacji klienta 
PRACOWNIK 

SOCJALNY 

PRACOWNIK DS. 

ŚWIADCZEŃ 
Złożenie wniosku 

Brak 

niewykorzystanych 

zasobów i uprawnień 

Istnienie 

niewykorzystanych 

zasobów i uprawnień 

Wydanie decyzji 

administracyjnej 

Skierowanie 

do 

pracownika 

socjalnego w 

celu ustalenia 

możliwości 
Brak 

zgłoszenia 
Zgłoszenie 

informacja o nie zgłoszeniu się do pracownika 

socjalnego 

Ustalanie 

możliwości Opinia o możliwościach, inne informacje 



 

 

  

 

PRACOWNIK  
DS. ŚWIADCZEŃ 

PRACOWNIK SOCJALNY 

Opinia o możliwościach rozwiązania problemów 

 
Opinia  o konieczności o objęcia dodatkowymi świadczeniami 

 

Informacja o odmowie podjęcia współpracy 

 

Informacja o niezgłoszeniu się do pracownika socjalnego 

 

Informacja o podjęciu współpracy oraz o przebiegu współpracy 

 
Informacja o konieczności przyznania świadczenia na czas przeprowadzania diagnozy 

Opinia o zasadności przyznania zasieku celowego - art. 39a  

 

Informacja o faktach mogących świadczyd o marnotrawieniu 

 
Informacja o zmianie sytuacji klienta mogącej mied wpływ na przyznanie świadczenia 

Rodzaje informacji przekazywanych przez pracownika 

socjalnego pracownikowi ds. świadczeń 



 

 

  

 

Przykłady rozwiązań organizacyjnych – mały ops 



 

 

  

 

Przykłady rozwiązań organizacyjnych – średni ops 
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