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ROZDZIAŁ I MISJA, ROLA I MIEJSCE MOPS/MOPR W LOKALNYM 

SYSTEMIE POMOCY, Z PUNKTU WIDZENIA MODELU REALIZACJI 

USŁUG, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACY SOCJALNEJ O 

OKREŚLONYM STANDARDZIE1 

 

 

 

1. Cele, zasady i wartości mops/mopr 
 

Cele z perspektywy klienta: 

• Wzmocnienie i poprawa funkcjonowania osoby i rodziny w wymiarze społecznym, obywatelskim 

i ekonomicznym. 

• Ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego poprze integrację i aktywizację 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej społeczności lokalnej. 

Cele w odniesieniu do instytucji: 

• Skuteczne podejmowanie działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów społecznych  

i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenia 

skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb 

osób i rodzin oraz wzmacnianie ich aktywności z wykorzystaniem ich zasobów i zasobów 

środowiska lokalnego. 

                                                           

1
 Rozdział opracowano na podstawie: 

K. Janiszewska, E. Kamińska, L. Kozaczuk, M. Lasota, M. Remiezowicz, J. Stryk, pod red. Barbary Kowalczyk 
Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 1 „Cele wartości i 
zasady mops/mopr kluczowe dla modelu realizacji usług o określonym standardzie, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy socjalnej”, str. 9 – 12 i Rozdział 2 „Misja, rola i miejsce mops/mopr w lokalnym systemie 
pomocy społecznej, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy socjalnej”, str. 12 - 25 

•cele, wartości i zasady mops/mopr 

•misja mops/mopr 

•funkcje mops/mopr: rozwiązanie modelowe o 
rozproszonej odpowiedzialności i rozwiązanie 
modelowe o skoncetrowanej odpowiedzialności 

•rola i miejce mops/mopr 

Misja, rola i 
miejsce 

mops/mopr  
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• Dostosowywanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych  

z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi w szczególności poprzez korzystanie  

z dobrych praktyk. 

• Upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Ważnym elementem funkcjonowania mops/mopr jest stosowanie zasad i wartości, które określają 

ramy działania oraz umożliwiają realizację celów: 

Zasady:  

 Zasada pomocniczości, 

 Zasada dostępności usług pomocy społecznej, 

 Zasada indywidualizacji, typizacji i komplementarności świadczeń, 

 Zasada aktywizacji, 

 Zasada samopomocy, 

 Zasada podmiotowości, 

 Zasada dostępności informacji, jawności, przejrzystości i bezstronności działań, 

 Zasada szybkości postępowania. 

 

Wartości: 

 Poszanowanie godności osobistej. 

 Harmonijny rozwój jednostki. 

 Poszanowanie autonomii i samostanowienia osób i rodzin. 

 Etyka postępowania w relacjach z osobą i rodziną. 

 Aktywny udział w kształtowaniu własnego życia. 

 Stwarzanie równych szans, również poprzez dostęp osób i rodzin do świadczeń i usług. 

 Sprawiedliwość w działaniu na rzecz osób i rodzin. 

 Integracja społeczna na poziomie lokalnym. 

 

Więcej informacji na temat celów, zasad i wartości mops/mopr znajdziesz w Rozdziale 1 Modelu, 

str. 9 - 12.  

 

2. Misja, rola i miejsce mops/mopr w lokalnym systemie pomocy 

społecznej 
 

Jednym z przyjętych celów funkcjonowania mops/mopr jest zapewnienie kompleksowego wsparcia 

określonym ustawowo grupom społecznym, poprzez zorganizowanie i ułatwienie dostępu do szeroko 

rozumianego pakietu usług pomocy społecznej. Z tego względu w modelu mops/mopr przyjęto 

szerokie rozumienie systemu pomocy społecznej. 
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Zakres działań mops/mopr na potrzeby modelu określony został poprzez: 

1. Najistotniejsze grupy docelowe obejmowane wsparciem, 

Grupa docelowa – grupa, która spełnia określone kryteria i do której jest skierowana określona 

oferta. 

2. Pakiet usług pomocy społecznej. 

Diagram 1. Główni odbiorcy usług realizowanych przez mops/mopr (z wyłączeniem pracy socjalnej) 

 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 2 „Misja, rola i miejsce 

mops/mopr w lokalnym systemie pomocy społecznej, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie, 

ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej”  

główni odbiorcy 
usług  

osoby 
bezdomne 

osoby z 
niepełnospra
wnością i ich 

rodziny 

rodziny 
doświadczają
ce przemocy 

w rodzinie 

osoby 
usamodzielni

a-ne  

cudzoziemcy 
osoby/ 

rodziny w 
kryzysie 

osoby 
pozostające 
bez pracy i 
ich rodziny  

osoby starsze 
i ich rodziny 

 

rodziny z 
dziećmi 
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Diagram nr 2: Wybrane usługi pomocy społecznej (pakiety usług pomocy społecznej), z wyłączeniem pracy 
socjalnej, w przyporządkowaniu do głównych odbiorców (klientów) usług  

 

 

 

 

 

•usługi asystenta rodziny 

•specjalistyczne poradnictwo 

•praca z rodziną, w tym m. in.: konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne; terapia i mediacja 

•usługi w placówce wsparcia dziennego 

•usługi w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

•usługi rodziny zastępczej 

•usługi w domach dla metek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

rodziny z dziećmi 

•usługi realizawane w klubach integracji społecznej,  tym trening 
pracy 

•usługi realizowane w centrach integracji społecznej 

Osoby pozostające bez 
pracy 

•usługi opiekuńcze, w tym specjalityczne usługi opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 

•poradnictwo specjalistyczne 

•usługi w domach pomocy społecznej 

•usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 

•usługi świadczone w mieszkaniach chronionych 

osoby starsze 

•usługi opiekuńcze, w tym specjalityczne usługi opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania 

•poradnictwo specjalistyczne 

•usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 

•usługi swiadczone w Środowiskowych Domach Samopomocy 

•usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością 

•usługi świadczone w mieszkaniach chronionych 

•usługi w domach pomocy społecznej 

•usługi w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

osoby z  

niepełnosprawnością 

 

•usługi w ośrodkach wsparcia 

•poradnictwo i interwencjia,  w tym Ośrodkach Interwencji Kryzysowej 

•objęcie pomocą Zespoły Interdyscyplinarnego 

•usługi w ramach programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie 

•usługi w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

•usługi mogą być realizowane w Osrodku Interwencji Kryzysowej 

 

rodziny 
doświadczające 

przemocy w rodzinie 
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Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 2 „Misja, rola i miejsce 
mops/mopr w lokalnym systemie pomocy społecznej, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie, 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej”  

           

, że na powyższych diagramach przedstawiono najbardziej powszechne usługi 

realizowane przez mops/mopr, powiązane z głównymi kategoriami klientów, POZA PRACĄ SOCJALNĄ. 

Wynika to z faktu, że praca socjalna jest podstawową usługą świadczoną przez mops/mopr, a jej 

odbiorcami mogą być wszystkie kategorie osób i rodzin. 

 

2.1. Misja mops/mopr 

 

Misją mops/mopr jest kompleksowe wsparcie grup docelowych znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej realizowane przez profesjonalne służby pomocy społecznej przy użyciu określonych 

narzędzi tj. pakietu usług o określonym standardzie i wykorzystaniu zasobów własnych i 

środowiska lokalnego. 

2.2. Najważniejsze funkcje mops/mopr   

Najważniejszymi funkcjami JOPS z punktu widzenia budowania usług i pakietów usług pomocy 
społecznej o określonym standardzie są: 

 Funkcja organizacyjna;  

•usługi w ramach interwencji kryzysowej, w tym w osrodkach 
interwencji kryzysowej 

Osoby/rodziny w 
kryzysie* 

•posiłek 

•usługi w nocelegowni, schronisku i domu dla bezdomnych 

•mieszkanie chronione 

Osoby bezdomne 

•specjalistyczne poradnictwo 

•mieszkane chronione 

osoby 
usamodzielniane 

•poradnictwo specjalityczne 

•indywidualny program integracji 
Cudzoziemcy* 



9 
 

 Funkcja wykonawcza; 

 Funkcja koordynacyjna;  

 Funkcja aktywizacyjna. 

 

 

, że w modelu mops/mops przyjęto koncepcję oddzielenia funkcji organizacyjnej od 

wykonawczej. Oznacza to, że mops/mopr zawsze uczestniczy w organizowaniu usług, natomiast nie 
zawsze jest ich wykonawcą - więcej informacji znajdziesz w Rozdziale 3 „Sposób realizacji usług 
pomocy społecznej o określonym standardzie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań 
budowania partnerstw” Modelu.  

 

Rola i miejsce JOPS w lokalnym systemie pomocy społecznej będą zależały od tego, w jakim zakresie 

poszczególne funkcje zostaną przez nie zrealizowane.  ZE  wypracowały dwa modelowe rozwiązania: 

1. Rozwiązanie modelowe o rozproszonej odpowiedzialności – rozwiązanie wypracowane przez 

ZE ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, 

2. Rozwiązanie modelowe o skoncentrowanej odpowiedzialności - rozwiązanie wypracowane 

przez ZE ds. modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie i w powiecie. 

2.2.1. Rozwiązanie modelowe o rozproszonej odpowiedzialności 

To rozwiązanie zaproponowano przede wszystkim w dużych miastach, w którym mops/mopr, jest 

jednym z dwóch głównych podmiotów, który organizuje i koordynuje system pomocy społecznej. 

Drugim podmiotem jest wydział zajmujący się pomocą społeczną. Podmioty te wykonują swoje 

funkcje we współpracy z innymi partnerami zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Takie 

rozwiązanie zaproponowano, ze względu na wielkość miasta, liczebność mieszkańców, liczbę 

jednostek pomocy społecznej koniecznych do wykonywania zadań, liczbę organizacji pozarządowych 

ubiegających się o zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej oraz fakt, że niektóre funkcje 

określane dla mops/mopr mogą być realizowane przez wydział.   

W ramach współpracy jednostek organizacyjnych w mieście na prawach powiatu dokonuje się 

podziału ról dla dwóch podstawowych podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej na 

terenie miasta zgodnie z ustaleniami prezydenta. Taki podział ról wymaga jasno określonych zadań i 

kompetencji dla obu podmiotów. Ponieważ większość funkcji nakłada się na oba podmioty, poniżej 

został przedstawiony przykładowy sposób podziału zadań pomiędzy nimi. 
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Diagram 3. Podział zadań między wydziałem urzędu miasta a mops/mopr 

 

 

2.2.2. Rozwiązanie modelowe o skoncentrowanej odpowiedzialności  

 

W tym rozwiązaniu mops/mopr pełni rolę lidera realizującego zadania we współpracy z innymi 

partnerami – publicznymi i niepublicznymi. 

Zakres odpowiedzialności mops/mopr: 

 Zapewnienie usług i pakietów usług pomocy społecznej o odpowiednim standardzie dla 

poszczególnych grup docelowych, 

 Zapewnienie odpowiedniej organizacji usług i prowadzenie wszystkich jej etapów (więcej 

informacji na ten temat znajdziesz w Rozdziale „Sposób realizacji usług pomocy społecznej o 

określonym standardzie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań budowania 

partnerstw” Modelu), 

 Koordynowanie działań podejmowanych w środowisku lokalnym w obszarze usług pomocy 

społecznej i aktywizowanie środowiska lokalnego do podejmowania działań w tym zakresie. 

Porównanie obu rozwiązań znajdziesz w Rozdziale 2 Modelu – tabela nr 2 „Zakres realizacji funkcji  
w rozwiązaniach modelowych o skoncentrowanej i rozproszonej odpowiedzialności.  

wydział urzędu miasta 

• Opracowanie oceny zasobów 
pomocy społecznej, w szczególności 
na podstawie informacji z 
mops/mopr dotyczących potrzeb na 
dane usługi pomocy społecznej. 

• Wskazanie formy, w jakiej powinny 
być realizowane usługi społeczne. 

• Przeprowadzenie procedury 
związanej ze zleceniem realizacji 
usług społecznych w oparciu o 
ustawę o  pożytku publicznym i 
wolontariacie. 

• Koordynowanie i tworzenie  
lokalnych programów polityki 
społecznej z uwzględnieniem  
potrzeb wynikających z obszaru 
szeroko rozumianej pomocy 
społecznej.  

mops/mopr 

• Opracowanie informacji dotyczącej 
potrzeb  na konkretne usługi pomocy 
społecznej. 

• Określenie zakresu niezbędnej usługi 
społecznej. 

• Określenie najbardziej optymalnych 
warunków w jakich  powinny być 
realizowane usługi społeczne. 

• Wnioskowanie do prezydenta o 
przeprowadzenie procedury 
związanej ze zleceniem realizacji 
usług społecznych, a także określenie 
zadań dla mops/mopr, w okresie 
realizacji zadania przez podmioty 
przyjmujące zadanie (kontrola, 
monitoring, ocena należytego 
wykonywania zadania, wnioskowanie 
o przekazanie środków finansowych 
na zadanie). 
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2.3. Rola i miejsce mops/mopr 

2.3.1. Kluczowe założenia z punktu widzenia określenia roli miejsca mops/mopr w 

systemie pomocy społecznej  

 Podział zadań pomiędzy mops/mopr, a wydziałem UM leży w kompetencji samorządu i jest on 

uwarunkowany stosowanymi rozwiązaniami zarządczymi. Ważny jest zatem jasno sprecyzowany 

sposób realizacji kontroli zarządczej wobec mops/mopr jako jednostki organizacyjnej miasta. 

 Mops/mopr i wydział realizują swoje zadania zachowując dla siebie znaczącą rolę  

w organizowaniu pakietu usług w mieście i ich koordynacji. Konieczne jest jasne sprecyzowanie 

podziału ról, zakresu i obszarów współpracy oraz wzajemnej zależności między wydziałem UM  

a mops/mopr. 

 Niezbędna jest współpraca w kreowaniu lokalnej polityki społecznej z organizacjami 

pozarządowymi. Do decyzji samorządu należy wskazanie własnych rozwiązań w tym obszarze, 

łącznie ze sposobem angażowania w ten proces podmiotów współrealizujących zadania.   

 Współdziałanie mops/mopr i pup oraz stworzenie możliwości włączania innych partnerów 

umożliwia zwiększenie dostępności do usług pomocy i integracji społecznej.   

 Rola mops/mopr zależna jest od zbudowania i promocji pozytywnego własnego wizerunku 

poprzez upowszechnianie misji, celów, wartości i zasad. 

 

2.3.2. Otoczenie mops/mopr i relacje z otoczeniem  

Rola i miejsce mops/mopr zależy w dużej mierze od jego otoczenia. Istotne jest określenie 

najważniejszych podmiotów, z którymi JOPS może współpracować, realizując swoje zadania, i które 

są istotne z punktu widzenia organizowania usług pomocy i integracji społecznej o określonym 

standardzie.  
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Diagram 4. Najważniejsze podmioty istotne z punktu widzenia organizowania usług pomocy o określonym 
standardzie 

 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 2 „Misja, rola i miejsce 
mops/mopr w lokalnym systemie pomocy społecznej, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie, 
ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej”  

 

W relacjach mops/mopr z otoczeniem konieczne jest stosowanie zasad: 

 Partnerstwa,  

 Koordynacji, 

 Komplementarności.  

Najważniejszym partnerem publicznym dla mops/mopr jest Powiatowy Urząd Pracy. Współpraca z 

pup jest konieczna dla zapewnienia klientom pomocy społecznej kompleksowego pakietu usług 

pomocy i Integracji społecznej.  

Więcej informacji na temat relacji mops/mopr z otoczeniem oraz otoczenia lokalnego pracownika 

socjalnego znajdziesz w Rozdziale 2 modelu – diagramy nr 6 i 7.  

 

 

Mops/mopr 

Samorzad miasta 
(prezydent lub  
burmistrz, rada 
miasta, urząd 

miasta) 

Samorzad 
województwa 

(marszałek, urząd 
marszałkowski, 

rops) 

Administracja 
rządowa  

wojewódzka 
(wojewoda, 

urząd 
wojewódzki) 

Administracja 
rządowa centralna 

(minister pracy i 
polityki społecznej, 
ministerstwo pracy 

i polityki 
społecznej)  

Wykonawcy 
usług pomocy  

społecznej 
(podmioty 
publiczne i 

niepubliczne) 

Klienci i ich 
rodziny - 

odbiorcy usług 
pomocy i 
integracji 

społecznej 
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ROZDZIAŁ II  MODEL REALIZACJI USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ O 

OKREŚLONYM STANDARDZIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECANIA ZADAŃ I 

BUDOWANIA PARTNERSTW2 

 
 

 
 

 

1. Wprowadzenie 

Rozwój usług pomocy społecznej oznacza: 

 Ich różnicowanie i dostosowywanie do sytuacji osób objętych pomocą, 

 Podnoszenie ich jakości, skuteczności i efektywności.  

Jest to możliwe poprzez wprowadzenie STANDARDÓW USŁUG oraz efektywne zarządzanie usługami.  

 

 

 

  

                                                           

2
 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Janiszewska, E. Kamińska, L. Kozaczuk, M. Lasota, M. Remiezowicz, J. Stryk, pod red. Barbary Kowalczyk 
Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 3 „Sposób realizacji 
usług pomocy społecznej o określonym standardzie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań budowania 
partnerstw”, str. 25 - 52 

 

• formy realizacji usług 

• etapy organizacji usług  

• uczestnicy procesu organizowania 
usług 

MODEL REALIZACJI 
USŁUG O 

OKREŚLONYM 
STANDARDZIE  
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Realizacja usług jest PROCESEM , na który składają się: dwie grupy czynności: 

Diagram 5. Proces realizacji usług  

  

 

 

 

 

 

organizacja 
usługi  

wykonywanie 
usługi  

realizacja 
usługi  

realizcja 
usługi 

• proces obejmujący wszystkie czynności składające 
się na organizację usługi i jej wykonanie  

organizacja 
usługi  

• proces związany z realizacją usług, z wyłaczeniem 
czynności związanych z wykonywaniem usługi  

wykonywanie 
usługi  

• czynności  związane z bezpośrednią realizacją usługi 
w odniesieniu do adresata  

Oddzielenie procesów organizowania usługi od wykonywania usługi umożliwia zapewnienie takiego 

samego monitoringu i kontroli oraz wymaganych standardów usług bez względu na formę w jakiej 

jest realizowana, a tym samym podmiot wykonujący usługę. 

Zapamiętaj 
wprowadzone 
w modelu 
pojęcia i ich 
definicje 
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W modelu mops/mopr przedstawione zostało modelowe rozwiązanie dla procesu organizacji usług tj. 

ogólne schematy działań dla poszczególnych procesów organizacji usług. Ustalając modelowe formy 

realizacji usług uwzględniono przede wszystkim wykorzystanie istniejących zasobów środowiska 

lokalnego. 

 

2. Formy realizacji usług  
Aktualnie dostępne formy realizacji usług pomocy społecznej: 

1) W ramach własnych struktur, 

2) Samorządowa niezależna jednostka organizacyjna, 

3) Udostępnianie usług mops/mopr w ramach systemowej współpracy z innymi 

podmiotami publicznymi, w szczególności z pup.  

4) Zlecanie usług podmiotom niepublicznym na zasadach określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (udpp), 

5) Kupowanie usług w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, 

6) Wykonywanie usług w partnerstwie, 

7) Szczególne formy wynikające z zapisów szczególnych w innych ustawach np. ustawy 

o pomocy społecznej, 

8) Organizacja pozarządowa, ze środków innych niż budżet miasta, pozyskiwanych w 

ramach realizowanych projektów.  

Przegląd najczęściej stosowanych form realizacji usług oraz analiza wady i zalet poszczególnych form, 

które stały się podstawą do opracowania modelowych form realizacji usług pomocy społecznej - 

więcej informacji znajdziesz w załączniku nr 1 „Wady i zalety różnych form realizacji usług pomocy 

społecznej”. 

Tabela nr 1 Modelowe formy realizacji usług pomocy społecznej  

Modelowe formy realizacji usług pomocy społecznej  

Zlecenie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

Partnerstwo 

Kupowanie usług w trybie PZP 

Organizacja pozarządowa, ze środków, innych niż budżet miasta, pozyskiwanych w ramach 
realizowanych projektów 

W ramach struktur własnych 

 

•określa KTO, W JAKIM TRYBIE i  W JAKIEJ POSTACI wykonuje usługi 

 

forma realizacji 
usługi 

Podstawowe formy modelowe realizacji usług – formy umożliwiające wykonywanie zadań przez 

podmioty niepubliczne, w szczególności organizacje pozarządowe. 

Zapamiętaj 
wprowadzone 
w modelu 
pojęcia i ich 
definicje 
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W pierwszej kolejności mops/mopr powinien wykorzystywać te formy realizacji usług pomocy 

społecznej, które w największym stopniu zapewniają wykorzystanie środowiska lokalnego. Oznacza 

to, że w ramach pilotażowego wdrażania mops/mopr będzie zobowiązany do „wyprowadzenia” 

usługi poza swoje struktury lub struktury samorządowej niezależnej jednostki organizacyjnej.  

Odstąpienie do powyższej zasady możliwe będzie jedynie w sytuacjach, gdy ze specyfiki lokalnej 

wynikać będzie brak możliwości zastosowania modelowych form realizacji usług. 

W ramach modelu mops/mopr w odniesieniu do usług, dla których w projekcie wypracowane zostały 

standardy, dokonano rekomendacji form ich realizacji – więcej informacji znajdziesz w załączniku nr 

2 „Rekomendowane formy realizacji usług pomocy społecznej (w kolejności od najbardziej 

rekomendowanych” 

Tabela 2. Rekomendowane formy realizacji usług, dla których w ramach projektu wypracowano standardy  

Usługa pomocy społecznej  Proponowane formy realizacji usług  

Usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania  

Zlecenie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

Zlecane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych 

Poradnictwo specjalistyczne  Zlecanie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

W ramach własnej struktury  
 

Interwencja kryzysowa Samorządowa jednostka organizacyjna 

Zlecenie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

Partnerstwo publiczno niepubliczne w rozumieniu 
ustawy udpp 

Kluby integracji społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem treningu 
pracy 

W ramach własnej struktury 

Zlecanie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

3. Modelowe rozwiązania organizacji usług  

3.1. Etapy organizacji usług 

Etapy procesu organizowania usług pomocy społecznej: 

1) Diagnoza potrzeb lokalnych. 

2) Ustalanie zakresu usługi. 

3) Ustalanie formy realizacji. 

4) Ustalanie sposobu finansowania. 

5) Dokonanie wyboru wykonawcy usługi. 

6) Nadzór i monitoring realizacji usługi. 

7) Ewaluacja wykonania usługi. 

 

Proces organizacji usług może zależeć zarówno od rodzaju usług, jak i form ich realizacji. 

Poszczególne etaty procesu nie zależą jednak od tych samych czynników.  

 

 

 

 



17 
 

 

, że w modelu wyróżniono trzy grupy etapów zależnych od tych samych 

czynników:  

 

 

Diagram 6. Etapy procesu organizacji usług pomocy społecznej  

 

 

Dla każdego etapu procesu organizacji usług określone zostały czynności wykonywane przez 

uczestników procesu - schemat opisu całego przebiegu procesu organizacji dla wszystkich rodzajów 

usług: 

1) Opis organizacji usług w ramach etapów: DIAGNOZA, NADZÓR I MONITORING oraz 

EWALUACJA, zob. tabela nr 7 „Organizacja usługi – etapy diagnoza, nadzór i monitoring, 

ewaluacja”, str. 33 – 34 modelu. 

etapy zależne od rodzaju usługi i standardu 

etapy niezależne od form realizacji usług i rodzajów usług 

etap zależny od formy realizacji usługi 

• zależne od rodzaju usługi i jej standardu  diagnoza potrzeb 
loklanych 

• wspólne dla wszystkich form realizacji i 
rodzajów usług ustalenie zakresu usługi  

• wspólne dla wszystkich form realizacji i 
rodzajów usług 

ustalenie formy realizacji 
usługi 

• wspólne dla wszystkich form realizacji i 
rodzajów usług 

ustalenie sposobu 
finansowania  

• zależne od formy realizacji usługi  dokonananie wyboru 
wykonawcy usługi   

• zależne od rodzaju usługi i jej standardu  nadzór i monitoring 
realizacji usługi 

• zależne od rodzaju usługi i jej standardu  ewaluacja wykonania 
usługi 

Zależne 

od 

rodzaju 

usługi i jej 

standard

u 
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2) Opis organizacji usług dla etapu: DOKONANIE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI, zob.: 

 Tabela nr 8 „ Czynności w ramach etapu wyboru wykonawcy usługi w formie zlecania 

zadań na zasadach w ustawy o działalności pożytku publicznego”, str. 34– 35 modelu 

– zlecanie zadań na zasadach udpp 

 Tabela nr 9 „Czynności dla dokonania wyboru wykonawcy usługi w ramach 

partnerstwa publiczno - niepublicznego”, str. 35 – 36 modelu – partnerstwo 

publiczno – niepubliczne 

 Tabela nr 10 „. Czynności dla wyboru wykonawcy usługi w trybie ustawy prawo 

zamówień publicznych”, str. 37 modelu – kupowanie usług w trybie pzp 

 Tabela nr 11 „Czynności dla dokonania wyboru wykonawcy usługi realizowanej przez 

organizację pozarządową, ze środków, innych niż budżet miasta, pozyskiwanych w 

ramach realizowanych projektów”, str. 37 modelu - organizacja pozarządowa, ze 

środków, innych niż budżet miasta, pozyskiwanych w ramach realizowanych 

projektów. 

 

 
 

 

3) Opis organizacji usług dla etapów: USTALANIE ZAKRESU USŁUGI, USTALANIE FORMY 

REALIZACJI USŁUGI, USTALANIE SPOSOBU FINANSOWANIA zob. odpowiednio tabele nr 12 

„Czynności dla ustalania zakresu usługi”, 13 „Czynności dla ustalenia formy realizacji usługi” i 

14 „Czynności dla ustalania sposobu finansowania usługi”, str. 38 – 39.  

 

3.2. Specyficzne elementy organizacji usług pomocy społecznej o określonym standardzie  

 

W ramach modelu mops/mopr, w odniesieniu do usług, dla których w ramach projektu zostały 

wypracowane standardy, opracowano schematy działań w ramach etapów organizowania usług, 

które są zależne od rodzaju usługi i jej standardu – DIAGNOZA, NADZÓR I MONITORING, EWALUACJA: 

 Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób starszych – zob. Tabela nr 16, 

„Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

etapy: diagnoza, nadzór i monitoring, ewaluacja, str. 41 - 42, 

 Usługi w klubie integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy – zob. 

Tabela nr 17 „Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług w klubie integracji 

społecznej (kis), ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy, str. 42 – 43, 

  Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem 

osób z zaburzeniami psychicznymi – zob. Tabela nr 18 „Organizacja usługi przy wdrażaniu 

standardu specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi”, str. 44 – 45, 

Ten etap przebiega tak samo dla każdego rodzaju usługi, jednak w celu wyboru wykonawcy konieczne 

jest zawarcie warunku o konieczności spełnienia STANDARDU USŁUGI.  

Zależne 

od formy 

realizacji 

Wspólne 
dla 
wszystkic
h form i 
rodzajów 
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 Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin z dziećmi zob. Tabela nr 19 „Organizacja 

usługi przy wdrażaniu standardu specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi, str. 45 – 46, 

 Interwencja kryzysowa – zob. Tabela nr 20 „Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu 

usług interwencji kryzysowej”, str. 46 - 48.  

Mops/ mopr wdrażający modelowe rozwiązania organizacji usług powinien przygotować opis całego 

procesu organizacji usług – opis poszczególnych etapów procesu ułożonych w porządku 

chronologicznym zgodnie z poniższą tabelą.  

Tabela 3. Opis procesu organizacji usług o określonym standardzie 

Etap Opis procesu organizacji usług 

 
 
 
 
 
 
 
Diagnoza 
 

W zależności od rodzaju usługi opis w: 
tabeli nr 16: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, etapy: diagnoza, nadzór i 
monitoring, ewaluacja 
tabeli nr 17: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług w klubie 
integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy. 
tabeli nr 18: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu 
specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
tabeli nr 19: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu 
specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 
dla rodzin z dziećmi 
tabeli nr 20: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług 
interwencji kryzysowej 

 Ustalanie zakresu usługi 
 

Opis w  tabeli nr 12: Czynności dla ustalania zakresu usługi. 
 

Ustalanie formy realizacji  Opis w tabeli  nr 13: Czynności dla ustalenia formy realizacji usługi. 
 

Ustalanie sposobu finansowania  Opis w tabeli nr 14: Czynności dla ustalania sposobu finansowania usługi. 

 
 
 
 
 
Dokonanie wyboru wykonawcy 
usługi 

W zależności od formy realizacji usługi opis w: 
tabeli  nr 8: Czynności w ramach etapu wyboru wykonawcy usługi w 
formie zlecania zadań na zasadach w ustawy o działalności pożytku 
publicznego. 
tabeli nr 9: Czynności dla dokonania wyboru wykonawcy usługi w ramach 
partnerstwa publiczno-niepublicznego. 
tabeli nr 10: Czynności dla dokonania wyboru wykonawcy usługi 
realizowanej przez organizację pozarządową, ze środków, innych niż 
budżet miasta, pozyskiwanych w ramach realizowanych projektów. 
tabeli nr  11:. Czynności dla wyboru wykonawcy usługi w trybie ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
Nadzór i monitoring realizacji 
usługi. 
 
 
 
 
 

 W zależności od rodzaju usługi opis w: 
tabeli nr 16: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, etapy: diagnoza, nadzór i 
monitoring, ewaluacja 
tabeli nr 17: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług w klubie 
integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy. 
tabeli nr 18: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu 
specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
tabeli nr 19: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu  
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Ewaluacja wykonania usługi 

specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 
dla rodzin z dziećmi 
tabeli nr 20: Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu usług 
interwencji kryzysowej 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 3 „Sposób 
realizacji usług pomocy społecznej o określonym standardzie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań 
budowania partnerstw” 

UWAGA – TABELE, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ ZNAJDZIESZ W RODZIALE 3 MODELU.  

3.3. Uczestnicy procesu organizowania usług  

 

Uwzględniając rolę w organizacji usług uczestników procesu można podzielić na kilka grup: 

Tabela 4. Uczestnicy procesu organizacji usług 

 

 

 

uczestnicy procesu organizacji usług 

Pracownicy kluczowi 
w procesie 

organizowania usługi 

Pracownicy 
współpracujący w 

organizowaniu usługi 

Podmioty decyzyjne: 
dyrektor mops/mopr, 

kierownik 
odpowiedniego 
wydziału UM,  

prezydent miasta i 
rada miasta. 

Adresaci usług  
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Głównym pracownikiem w procesie organizowania usług jest KOORDYNATOR USŁUG POMOCY 

SPOŁECZNEJ.   

4. Wskazówki do wdrażania  
 

Możliwe warianty wdrażania usługi:  

 

Diagram 7. Warianty wdrażania usług 

 

 
 

Wybór wariantu uzależniony jest od: 

 Rodzaju wdrażanej i testowanej przez mops/mopr usługi, 

 Dotychczasowej formy realizacji usługi (jeśli jest realizowana), 

  Możliwości wykonywania usługi poza strukturami mops/mopr.  

•koordynatorzy usług pomocy społecznej, którzy mogą 
być pracownikami mops/mopr lub pracownikami 
odpowiedniego wydziału UM jeśli realizowane jest 
rozwiązanie modelowe o rozproszonej 
odpowiedzialności,   

•specjaliści ds. form realizacji usług, posiadających 
wiedzę prawną w szczególności na temat zlecania zadań 
oraz zawierania partnerstw na zasadach udpp lub 
kupowania usług w trybie PZP. 

pracownicy 
kluczowi 

•pracownicy socjalni i inni pracownicy mops/mopr lub 
pracownicy odpowiedniego wydziału UM (jeśli 
realizowane jest rozwiązanie modelowe o rozproszonej 
odpowiedzialności), posiadający wiedzę na temat 
potrzeb w odniesieniu do realizowanej usługi,  

•pracowniksocjalny ds. świadczeń,  

•przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji 
publicznych posiadających wiedzę na temat potrzeb w 
odniesieniu do realizowanej usługi. 

pracownicy 
współpracujący  

wariant I 

• usługa jest 
wykonywana w jednej 
z modelowych form 
realizacji usług i nie 
przewiduje się zmiany 
formie realizacji i 
jedynym elementem 
wdrożenia jest 
wprowadzenie 
standardu usługi. 

wariant II 

• usługa jest 
wykonywana w 
mops/mopr, w ramach 
wdrażania modelu 
zmianie ulega forma 
jej realizacji na jedną z 
modelowych form 
realizacji usług i 
wdrażany jest 
standard usługi 

wariant III 

• usługa nie jest 
wykonywana w 
mops/mopr, w ramach 
wdrażania zostanie 
wprowadzona nowa 
usługa w jednej z 
modelowych form 
realizacji i wdrażany 
jest standard usługi 
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W przypadku, gdy z analizy zasobów środowiska lokalnego wynika, że brak jest organizacji 

pozarządowych mających odpowiedni potencjał, wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu wybranej 

do pilotażu usługi możliwe będzie zastosowanie wariantu I w przypadku wykonywania usługi w 

ramach struktur własnych. Powyższe rozwiązanie możliwe będzie również w przypadku wdrażania 

wybranych usług w określonych sytuacjach, w szczególności: 

 Poradnictwa specjalistycznego – w sytuacji, gdy sieć dzielnicowych punktów, w których 

prowadzona jest praca socjalna będzie wykorzystana do realizacji tych usług i specjaliści 

wykonujący te usługi będą stanowić również wsparcie merytoryczne dla pracowników 

socjalnych, 

 Klubów Integracji Społecznej – w sytuacji, gdy stanowią centra pracy ze społecznością lokalną 

(np. Centra Aktywności Lokalnej).  
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ROZDZIAŁ II ROZWIĄZANIA MODELOWE ODDZIELENIA 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD PRACY SOCJALNEJ
3
 

 

 

 

 

1. Wprowadzenie  

W modelu mops/mopr odniesiono się do obszarów istotnych z punktu widzenia warunków, jakie 

należy stworzyć pracownikom socjalnym do prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej. Jednym z 

nich jest oddzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej.  

W praktyce oddzielenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń od 

postępowania metodycznego w pracy socjalnej oznacza, że postępowania prowadzone są przez 

dwóch różnych pracowników:  

 pracownika socjalnego ds. świadczeń, 

 pracownika socjalnego. 

                                                           

3 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Janiszewska, E. Kamińska, L. Kozaczuk, M. Lasota, M. Remiezowicz, J. Stryk, pod red. Barbary Kowalczyk Model realizacji 

usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu; Rozdział 4.1. Rozwiązania modelowe o większej roli 

pracownika socjalnego oddzielenia procedury postępowania administracyjnego przyznawania świadczeń pomocy społecznej 

od pracy socjalnej 

A. Ignasiak, E. Olber, M. Maciejewska – Dłubała, M. Kubiak – Horniatko Narzędzia pracy socjalnej 

 

•przebieg postepowania admisnistracyjnego 

•rola pracownika socjalnego w postępowaniu 
administracyjnym. Rodzaj przekazywanych informacji. 

•zadania pracownika socjalnego ds świadczeń 

•współpraca między pracownikiem socjalnym ds. 
świadczeń a pracownikiem socjalnym 

•zakończenie pracy socjalnej  

ROZWIĄZANIE 
MODELOWE O 
WIĘKSZEJ ROLI 
PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO 
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W ramach projektu wypracowano dwa różne rozwiązania modelowe: 

 rozwiązanie modelowe o mniejszej roli pracownika socjalnego, 

 rozwiązanie modelowe o większej roli pracownika socjalnego  

Różnice pomiędzy zaprezentowanymi rozwiązaniami modelowymi dotyczą: 

 sposobu rozdzielenia zadań pomiędzy pracownika prowadzącego postępowanie 

administracyjne i pracownika socjalnego prowadzącego pracę socjalną, 

 ramowej „ścieżki” postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej,  

 roli pracownika socjalnego. 

Oba rozwiązania mogą być stosowane w gminach czy miastach, bez względu na ich wielkość. 

Założono jednak, że mops/mopr, w ramach pilotażu, testowane będzie rozwiązanie modelowe o 

większej roli pracownika socjalnego.   

 

Rozwiązanie modelowe o większej roli pracownika socjalnego 
 

Kierowanie klientów do pracownika socjalnego 

Do pracownika socjalnego kierowane są wszystkie osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej 

Zakończenie pracy socjalnej 

Klient wymaga wsparcia na każdym etapie postępowania metodycznego. Najmniejszy wymiar 
wsparcia, podczas realizacji planu działania, przejawia się w monitorowaniu przez pracownika 
socjalnego działań klienta wynikających z postanowień Umowy współpracy  

Sposób postrzegania samodzielności klienta 

Każda osoba, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej wymaga wsparcia pracownika 
socjalnego w rozwiązaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.  

 

pracownik socjalny ds. świadczeń 

• prowadzi całość postępowań 
administracyjnych w sprawach z 
zakresu przyznawania świadczeń, 
zarówno w sprawie przyznawania, 
odmowy i zmiany decyzji 
dotyczących świadczeń pieniężnych, 
jak również usług pomocy 
społecznej, które takich decyzji 
wymagają. Pracownik socjalny ds. 
świadczeń prowadzi też 
postępowanie administracyjne w 
sprawie ustalania odpłatności za 
usługi pomocy społecznej, dla usług, 
które takich decyzji wymagają.  

pracownik socjalny 

• prowadzi postepowanie metodyczne 
w pracy socjlanej  

• dostarcza dowodów w prowadzonym 
przez pracownika socjalnego ds. 
świadczeń  postępowaniu 
administracyjnym Pracownik 
socjalny, w toku pracy socjalnej, 
przygotowuje zaświadczenia, 
dotyczące ściśle określonych 
informacji nabytych w trakcie 
prowadzonej pracy socjalnej z 
klientem. 
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Więcej informacji znajdziesz w opracowaniu „Wstęp do narzędzi pracy socjalnej”, podrozdział 4.2 – 

model mops/mopr oraz w podręczniku instruktażowego „Standardy Usług”, rozdział 3.2 

„Rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy 

społecznej od pracy socjalnej a Standardy pracy socjalnej”. 

 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ  

W rozwiązaniach modelowych oddzielenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej zachowane zostają zasady pomocy społecznej 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 

 zasada uznaniowości  i  indywidualizacj i  świadczeń  (art. 3.1, 3.3, 3.4 i 36 ustawy o 

pomocy społecznej (ups), 

 zasada aktywizacyjnej  formuły świadczeń  – świadczenia pełnią funkcje wspierającą i 

motywującą wobec klientów pomocy społecznej w rozwiązaniu jego trudnej sytuacji. (art. 4 i 

11.2 ups), 

 zasada wykorzystywania świadczeń zgodnie z  przeznaczeniem i  

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

BADANIE SYTUACJI KLIENTA  

Zasadniczą część postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń pomocy społecznej stanowi 

badanie sytuacji klienta pod kątem spełniania ustawowych przesłanek przyznania świadczeń 

pomocy społecznej. Badanie sytuacji osoby/rodziny powinno obejmować w szczególności ustalenie 

następujących kwestii: 

1) Czy istnieją powody trudnej sytuacji życiowej (katalog przyczyn zawiera art. 7 ups), 

2) Czy aby przezwyciężyć trudną sytuację życiową, związaną z prowadzonym 

postępowaniem, osoba/rodzina może wykorzystać własne uprawnienia,  zasoby i 

możliwości  (art. 2.1 ups). 

 

 

 

• wynikają z przepisów prawa zarówno publicznego (np. systemów 
zabezpieczenia społecznego), jak i cywilnego (np. kodeks rodzinny i 
opiekuńczy)  

UPRAWNIENIA 

•mogą dotyczyć różnych obszarów zarówno funkcjonowania 
osoby/rodziny (zasoby własne), jak i środowiska zewnętrznego. W 
ramach zasobów uwzględnia się zasoby materialne i zasoby 
niematerialne tj. zasoby społeczne, instytucjonalne.  

ZASOBY 

•zdolność osoby/rodziny do wykorzystania posiadanych uprawnień i  
zasobów. MOŻLIWOŚCI 

Zapamiętaj 
wprowadzone 
w modelu 
pojęcia i ich 
definicje 
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Uprawnienia  i zasoby stanowią  określony potencjał osoby, który może być wykorzystany dzięki 

możliwościom .  

3) Czy jest spełnione kryterium dochodowe (art. 8  ups)? 

4) Czy są zaspokojone podstawowe potrzeby (stan zaspokojenia potrzeb), umożliwiające 

życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3.1 ups)?  

5) Czy zostały spełnione szczegółowe warunki przyznania świadczeń, o których mowa w art. 

36 ups i czy zostały zgromadzone informacje niezbędne do ustalenia rozmiaru 

świadczeń?  

6) Czy nie istnieją dysproporcje pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodów a 

sytuacja majątkową osoby lub rodziny, a tym samym czy osoba lub rodzina nie jest w 

stanie przezwyciężyć trudną sytuację wykorzystując posiadane zasoby majątkowe?  

7) Czy osoba/rodzina ubiegająca się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej podejmują 

współpracę w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej (art. 4 i art. 11.2 ups) 

8) Czy nie były lub nie są marnotrawione przyznane świadczenia (art.11 ups)? 

 

2. Przebieg postępowania administracyjnego – ramowa ścieka 

postępowania w przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy 

społecznej 

W prowadzonym postępowaniu administracyjnym pracownik socjalny ds. świadczeń ustala czy są 

spełnione ustawowe przesłanki do przyznania świadczenia pomocy społecznej tj. bada sytuację 

klienta oraz monitoruje sposób wykorzystania przez niego świadczeń za pomocą opracowanych 

narzędzi.  

Dla potrzeb prowadzonego postępowania administracyjnego może korzystać z informacji będących w 

posiadaniu pracownika socjalnego w formie ZAŚWIADCZENIA.  

Informacje pozyskiwane są: 

 z inicjatywy pracownika socjalnego ds. świadczeń za wiedzą klienta, 

 na życzenie klienta.  

 

DIAGNOZA UPRAWNIEŃ, ZASOBÓW MATERIALNYCH I NIEMATERIALNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI 

, że w modelowym rozwiązaniu o większej roli pracownika socjalnego, w 

prowadzonym postępowaniu administracyjnym pracownik socjalny ds. świadczeń ustala czy istnieją 

niewykorzystane uprawnienia i  zasoby materialne  osoby/rodziny ubiegającej się o 

świadczenia. Natomiast zbadanie czy istnieją zasoby niematerialne i  możliwości  

wykorzystania istniejących uprawnień i zasobów następuje przez pracownika socjalnego na 

podstawie prowadzonych działań diagnostycznych (w postępowaniu metodycznym).  
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Diagram 7. Ustalanie uprawnień, zasobów i możliwości klienta  

 

 

W przypadku stwierdzenia istnienia niewykorzystanych zasobów niematerialnych  oraz 

możliwości  pracownik socjalny ustala z klientem zasady współdziałania w celu rozwiązani trudnej 

sytuacji.  

Poniższy diagram przedstawia ramową „ścieżkę” postępowania w sprawie przyznania świadczeń  

•badane przez 
pracownika 
socjalnego 

•badane przez 
pracownika 
socjalnego 

•badane przez 
pracownika 
socjalnego ds. 
świadczeń 

•badane przez 
pracownika 
socjalnego ds. 
świadczeń 

uprawnienia 
zasoby 

materialne 

zasoby 
niematerialne 

możliwości 
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Diagram 8. Ramowa ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. 

  

*inny specjalista – to inny pracownik zatrudniony w strukturach MOPR (np. psycholog) lub w innej instytucji (jak np. 

Centrum Integracji Społecznej) 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział 4. 1. Rozwiązania 
modelowe o większej roli pracownika socjalnego oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy 
społecznej od pracy socjalnej. 

 

przekazanie informacji o określeniu   
zasad współdziałania   

przekazanie informacji  
o współdziałaniu/braku współdziałania klienta    

przyjęcie wniosku  
i przeprowadzenie 

badania sytuacji klienta 

PRACOWNIK 

SOCJALNY 

skierowanie  
do pracownika 

socjalnego  

przyznanie lub 
odmowa 

świadczeń  

realizacja 
świadczeń  

monitorowanie 
wykorzystania 

świadczeń  

ewentualne 
ograniczenie 

świadczeń  

  określenie z klientem zasad 
współdziałania dla rozwiązania 

trudnej sytuacji 

prowadzenie 
pracy socjalnej 

skierowanie  
do innego 

specjalisty* 

zgłoszenie się 

ewentualne przekazanie innych informacji istotnych dla 
udzielenia świadczenia 

KLIENT  
PRACOWNIK SOCJALNY ds. 

ŚWIADCZEŃ 

  ustalenie istnienia zasobów 
niematerialnych i możliwości 

klienta przekazanie informacji o braku 
niewykorzystanych zasobów i możliwości 
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, że w sytuacji, kiedy klient zgłasza potrzebę skorzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej, do których przyznania niezbędne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego, 
to na spotkanie, podczas którego przeprowadzony zostanie rodzinny wywiad środowiskowy, 
pracownik socjalny przychodzi wraz z pracownikiem socjalnym ds. świadczeń.  Podczas tego 
spotkania pracownik socjalny przeprowadza Wywiad – rozpoznanie sytuacji.  
 

3. Rola pracownika socjalnego w postępowaniu administracyjnym – 

rodzaj przekazywanych pracownikowi socjalnemu ds. świadczeń 

informacji 
 

Diagram 9. Czynności pracownika socjalnego w zakresie ustalania i monitorowania uprawnień klienta do 
świadczeń oraz monitorowania ich wykorzystania 

 

 

, że pracownik socjalny ma możliwość korzystania z informacji zebranych w 

trakcie badania uprawnień gromadzonych w systemie komputerowym, np. poprzez system 

Pomost/Helios, oraz dostęp do pełnej dokumentacji będącej w posiadaniu pracownika ds. świadczeń 

jak i innych narzędzi i dokumentów przez siebie wytworzonych. 

Czynności pracownika socjalnego podejmowane w postępowaniu w zakresie ustalania i 
monitorowania uprawnień klienta do świadczeń oraz monitorowania ich wykorzystania 

Diagnoza sytuacji klienta w 
zakresie posiadanych 

zasobów niematerialnych i 
możliwości – rozpoznanie czy 

klient posiada 
niewykorzystane zasoby 

niematerialne oraz 
możliwości wykorzystania 
uprawnień i zasobów do 

rozwiązania swojej trudnej 
sytuacji życiowej.  

Określenie zasad współpracy 
z klientem w przypadku 

stwierdzenia 
niewykorzystanych zasobów 
niematerialnych i możliwości 

W sytuacji gdy zostały 
określone z klientem zasady 
współpracy - sporządzanie 

informacji i ich przekazywanie 
do pracownika ds. świadczeń 

(rodzaj informacji 
wyszczególniono w diagramie 

poniżej) 

W rozwiązaniu modelowym o większej roli pracownika socjalnego zakłada się, że do pracownika 

socjalnego kierowane są wszystkie osoby, które wymagają i korzystają ze świadczeń pomocy 

społecznej. W tym modelu przyjęto, że każdy klient, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i z 

tego względu korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, wymaga automatycznie wsparcia 

pracownika socjalnego, odbywającej się na każdym etapie metodycznego postępowania. Najmniejszy 

wymiar tego wsparcia, podczas realizacji planu działania, przejawia się w monitorowaniu przez 

pracownika socjalnego, działań klienta wynikających z postanowień Umowy współpracy. 
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4. Zadania pracownika socjalnego ds. świadczeń 
 

W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego pracownik socjalny ds. świadczeń 

realizuje następujące czynności: 

Tabela nr 3. Czynności pracownika socjalnego ds. świadczeń  

Czynności pracownika socjalnego ds. świadczeń 

Ustalenie oczekiwań klienta dotyczących pomocy (zasiłków, usług). Poinformowanie go o możliwych 
do uzyskania świadczeniach oraz procedurze ich przyznawania. 

Poinformowanie klienta, że w pierwszej kolejności jest zobowiązany wykorzystać własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości oraz ma obowiązek współdziałania w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
życiowej. 

Przyjęcie wniosku o udzielenie pomocy. 

Przeprowadzenie badania sytuacji klienta.  

Skierowanie klienta do pracownika socjalnego. 

Ustalenie podstaw prawnych do przyznania świadczenia. Ustalenie wysokości świadczenia i 
odpłatności za przyznane świadczenie. 

Przygotowanie decyzji administracyjnej. 

Informacje przekazywane przez pracownika socjalnego  

 

•zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu przez klienta niewykorzystanych zasobów 
niematerialnych i możliwości rozwiązania przez niego trudnej sytuacji życiowej (załącznik 4 do 
Modelu realizacji usług o okreslonym standardzie w mieście na prawach powiatu) 

•informacja na temat zasad współdziałania z klientem dla rozwiązania jego trudnej sytuacji 
życiowej  - w sytuacji występowania niewykorzystanych zasobów niematerialnych i możliwości 
klienta (załącznik 5 do Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach 
powiatu) 

•w przypadku usług opiekuńczych - informacja obejmująca m. in.: indywidualny zakres usług 
opiekuńczych, wymiar usług ( liczba godzin dziennie, liczba dni świadczenia usług w tygodniu). 
Opinia pracownika socjalnego w tym przypadku, jest traktowana jako dowód w postępowaniu 
administracyjnym. Informacja ta będzie podstawą dla pracownika socjalnego ds. świadczeń do 
ustalenia odpowiedniego zakresu świadczenia;  

•zaświadczenie o współdziałaniu/braku współdziałania klienta w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
życiowej (załącznik nr 6 do Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na 
prawach powiatu) 

•informacja o marnotrawieniu, wykorzystywaniu przyznanych świadczeń niezgodnie z 
przeznaczeniem,  

•w przypadku zasiłku celowych przyznawancyh w trybie art 39 a  ups - informacja do pracownika 
socjalnego ds. świadczeń o konieczności wsparcia działań realizowanych w ramach kontraktu 
socjalnego. 
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Wprowadzenie danych klienta do odpowiedniego programu komputerowego. 

Monitorowanie wykorzystania świadczeń. 

Wznowienie postępowania na podstawie informacji uzyskanych z monitorowania wykorzystania 
świadczeń lub braku współdziałania klienta dla rozwiązania jego trudnej sytuacji, ewentualnie innych 
informacji istotnych dla udzielenia świadczenia. 

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 przygotowanie wniosku do sądu o alimenty. 

Udzielenie wsparcia w wykorzystaniu własnych uprawnień i zasobów materialnych w przypadku 
braku możliwości klienta. 

Zweryfikowanie zmian w sytuacji finansowej klienta (na jego wniosek lub na podstawie informacji z 
innych źródeł) i ustalanie nowych uprawnień. 
Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział 4. 1. 
Rozwiązania modelowe o większej roli pracownika socjalnego oddzielenia procedury administracyjnej 
przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej. 

5. Współpraca między pracownikiem socjalnym ds. świadczeń a 

pracownikiem socjalnym4 

Współpraca pomiędzy pracownikami obejmuje: 

 czynności obligatoryjne tj. podejmowane w ramach każdego prowadzonego 

postępowania administracyjnego, 

 czynności fakultatywne, czyli czynności, których realizacja jest zależna od sytuacji danego 

klienta. 

Tabela nr 4. Współpraca między pracownikiem socjalnym ds. świadczeń a pracownikiem socjalnym 

Czynności 
pracownika 
socjalnego ds. 
świadczeń 

Czynności pracownika 
socjalnego 

Szczegółowy opis czynności 

Czynności obligatoryjne 

Skierowanie klienta 
do pracownika 
socjalnego 

 Skierowanie winno nastąpić poprzez wydanie klientowi 
pisemnej dyspozycji skontaktowania się z 
pracownikiem socjalnym. Czynność ta ma na celu 
pozyskanie informacji o niewykorzystanych zasobach 
niematerialnych i możliwościach klienta w rozwiązaniu 
trudnej sytuacji życiowej oraz określeniu zasad 
współdziałania w rozwiązaniu trudnej sytuacji. 

 Przekazywanie informacji do 
pracownika socjalnego ds. 
świadczeń o braku 
niewykorzystanych zasobów 
niematerialnych i możliwości 
klienta dla rozwiązania jego 
trudnej sytuacji.   

Informacja – w formie zaświadczenia (zob. załącznik nr 
4 do „Modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w mieście na prawach powiatu”) - jest 
przekazywana w przypadku dokonania przez 
pracownika socjalnego rozpoznania, z którego 
wynikałoby, że klient nie posiada niewykorzystanych 
zasobów niematerialnych i możliwości dla rozwiązania 

                                                           

4
 Zob. Rozdział 3.2 „Rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń 

pomocy społecznej od pracy socjalnej a standardy pracy socjalnej” Podręcznika instruktażowego „Standardy 
usług” oraz rozdział 4.1  opracowania „Narzędzia pracy socjalnej”, podrozdział 4.2. Model realizacji usług o 
określonym standardzie w miastach na prawach powiatu  
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trudnej sytuacji. 

 Sporządzenie i przekazanie do 
pracownika socjalnego ds. 
świadczeń informacji o 
określeniu z klientem zasad 
współdziałania.      

Określenie współdziałania dla rozwiązania trudnej 
sytuacji (podjęcie pracy socjalnej lub współpracy z 
innym specjalistą

5
) następowałoby w sytuacji 

występowania niewykorzystanych zasobów 
niematerialnych i możliwości klienta do 
przezwyciężenia tej sytuacji. Informacja o powyższym 
sporządzana jest w formie zaświadczenia (zob. 
załącznik nr 5 do „Modelu realizacji usług o 
określonym standardzie w mieście na prawach 
powiatu”) 

 Przekazywanie informacji do 
pracownika socjalnego ds. 
świadczeń o 
współdziałaniu/braku 
współdziałania klienta w 
rozwiązaniu trudnej sytuacji.   

Pracownik socjalny w każdym miesiącu uzyskiwania 
przez klienta świadczenia pomocy społecznej, w 
którym prowadzona jest z nim praca socjalna, 
zaświadczenie (zob. załącznik nr 6 do „Modelu 
realizacji usług o określonym standardzie w mieście na 
prawach powiatu”) o współdziałaniu/braku 
współdziałania w rozwiązaniu trudnej sytuacji 
życiowej. W przypadku, kiedy klient współpracowałby 
z innym specjalistą analogiczny dokument winien być 
sporządzony przez tego specjalistę.   

Czynności fakultatywne 

 Przekazanie do pracownika 
socjalnego ds. świadczeń 
innych informacji istotnych 
dla udzielenia świadczenia. 

W ramach prowadzonej przez pracownika socjalnego 
pracy socjalnej może nastąpić stwierdzenie faktów 
istotnych dla udzielenia świadczenia w szczególności: 
niezaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych 
klienta, niewykorzystywania świadczeń zgodnie z 
przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych 
zasobów.  

 (czynność nieujęta w 
diagramie źródłowym) 
Wnioskowanie do pracownika 
socjalnego  ds. świadczeń o 
przyznanie w określonej 
wysokości zasiłku celowego 
na realizację postanowień 
wynikających z kontraktu 
socjalnego (na podstawie art. 
39a ups). 

Przedmiotowy wniosek powinien zawierać propozycję 
wysokości świadczenia i jego formy. Do wniosku 
dołączane byłoby uzasadnienie wskazujące na podjęcie 
w ramach kontraktu określonych postanowień.   

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział 4. 1. 
Rozwiązania modelowe o większej roli pracownika socjalnego oddzielenia procedury administracyjnej 
przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej. 

 

Wytyczne w zakresie korzystania z narzędzi pracy socjalnej w ramach prowadzonej pracy socjalnej 

pracownik socjalny zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 3 Podręcznika instruktażowego 

„Standardy usług” i opracowaniu „Narzędzia pracy socjalnej”. 

                                                           

5
  Współpraca z innym specjalistą to każda sytuacja, w której klient podejmuje współdziałanie w rozwiązaniu 

trudnej sytuacji życiowej bez bezpośredniego udziału pracownika socjalnego np. poprzez uczestniczenie w 
zajęciach centrum integracji społecznej, podjęcie terapii psychologicznej. 
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5. Zakończenie pracy socjalnej  

W ramach rozwiązania modelowego o większej roli pracownika socjalnego działania podejmowane 

przez pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej mogą zostać zakończone w sytuacjach: 

1) W trakcie prowadzonej systematycznej ewaluacji działań pracownik socjalny stwierdzi:  

 Założone cele zostały osiągnięte 

 Wyznaczone cele nie zostały zrealizowane pomimo dokonywanej korekty działań.  

2) Odmowy klienta zawarcia Umowy współpracy lub zerwania jej w toku pracy socjalnej (np. 

w trakcie prowadzonej systematycznej ewaluacji działań okazuje się, że klient zaprzestaje 

współpracy, co jest równoznaczne z zerwaniem Umowy współpracy). W takich 

przypadkach może okazać się, że nie jest możliwe zaangażowanie klienta w ewaluację 

końcową i wystąpi konieczność opracowania jej bez jego udziału. 

, że bez względu na to, na którym etapie metodycznym zakończona zostanie 

praca socjalna, konieczne jest przejście do szóstego etapu pracy socjalnej i dokonanie ewaluacji 

końcowej procesu pracy socjalnej z klientem. 
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ROZDZIAŁ IV ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE 

DOSKONALENIE PRACY SOCJALNEJ6 
 

 

 

1. Wprowadzenie 

Na jakość usług świadczonych przez pracowników socjalnych mops/mopr ma wpływ wiele czynników, 

które można podzielić na dwie grupy: 

 czynniki związane z profesjonalizmem pracowników, 

 czynniki związane z organizacją pracy. 

Diagram 10. Czynniki związane z profesjonalizmem pracownika socjalnego 

                                                           

6
 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Janiszewska, E. Kamińska, L. Kozaczuk, M. Lasota, M. Remiezowicz, J. Stryk, pod red. Barbary Kowalczyk 
Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział  4.2. Warunki 
organizacyjne zapewniające doskonalenie pracy socjalnej, str.  60 – 67 

•Zatrudnianie pracowników 

•Doskonalenie zawodowe 

•Ocena pracownika socjalnego oraz działań jakie podejmuje w 
ramach pracy socjanej 

•Monitorowanie działań podejmowanych w ramach pracy 
socjalnej, analiza obciążenia pracą pracowników socjalnych   

Rozwiązania 
organizacyjne 
zapewniające 

doskonalenie pracy 
socjalnej 
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Kompetencje zawodowe 7  mają znaczący wpływ na jakość świadczonych usług, decydują o 

skuteczności podejmowanych działań, a tym samym mają wpływ na osiąganie celów przez instytucję 

pomocy społecznej. Konieczne jest więc ich uwzględnienie przy doborze personelu, w procesie 

oceniania pracy pracowników socjalnych mops/mopr, doborze osób na określone stanowiska pracy 

oraz przy wprowadzaniu zmian w strukturze zatrudnienia.  

Diagram 11. Czynniki związane z organizacją pracy 

 
 

                                                           

7
 Rozumiane jako wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności i motywacja 

CZYNNIKI 
ZWIĄZANE Z 

PROFESJONALI
ZMEM 

PRACOWNIKÓ
W 

ZAANGAŻOWANIE, 
CHĘĆ NIESIENIA 

POMOCY 

POZYTYWNE CECHY 
CHARAKTEROLOGICZNE 

(EMPATIA) 

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE I ŻYCIOWE 

UMIEJĘTNOŚCI 
INTERPERSONALNE 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE 

CZYNNIKI 
ZWIĄZANE Z 

ORGANIZACJĄ 
PRACY 

SYSTEMATYCZNE 
SZKOLENIA 

WSPRACIE 
METODYCZNE ZE 

STRONY 
SPECJALISTÓW NP. 

PSYCHOLOGA, 
SUPERWIZORA 

DOBRE ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

DOBRA 
ATMOSFERA W 

PRACY 
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2. Zatrudnianie pracowników (związanych z wdrażanymi standardami) 

i wdrażanie ich do pracy  

Realizacja zadań przez JOPS, a także jakość pracy realizowanej przez dany mops/mopr zależy w 

głównej mierze od kompetencji zawodowych zatrudnionych osób.  

Omawiając kwestie związane z zatrudnianiem należy odnieść się do dwóch zasadniczych zagadnień: 

 sposobu rekrutacji pracowników, 

 wdrażania do pracy nowych pracowników. 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

Trafny nabór pracowników pozwala na obniżenie kosztów związanych z wdrażaniem do pracy nowo 

zatrudnionej osoby, jak również ma wpływ na niższą fluktuację personelu. Trafny dobór kandydatów 

tj. zgodność między profilem osobowym wymaganym dla danego stanowiska pracy a profilami osób 

zatrudnionych przekłada się na sposób realizowania przez nich zadań oraz uzyskiwane efekty pracy.  

Przy doborze pracowników należy uwzględniać nie tylko wymagania formalne, ale również posiadane 

kompetencje: podstawowe i kluczowe. 

WDRAŻANIE DO PRACY 

Adaptacja do pracy obejmuje opanowanie zakresu czynności i obowiązków, przyzwyczajenie się do 

materialnego środowiska pracy i czasu oraz przystosowanie się do norm i zwyczajów panujących w 

społeczności danej organizacji.  Jednym z czynników wpływających na proces adaptacji do pracy jest 

sposób zorganizowania procesu wprowadzania do pracy. Opracowanie zasad dotyczących wdrażania 

nowo zatrudnionych i zaangażowanie w to zadanie doświadczonych i posiadających wysokie 

kompetencje zawodowe pracowników, niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia i skrócenia 

procesu adaptacji do pracy nowych pracowników.   

3. Doskonalenie zawodowe pracowników  

Warunkiem coraz wyższej jakości świadczonej pracy jest ciągłe doskonalenie zawodowe 

pracowników. W tym celu konieczne jest zapewnienie warunków organizacyjnych, które umożliwią 

pracownikom stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.  

W rozwiązaniach modelowych wyróżniono dwie grupy form doskonalenia zawodowego: podstawowe 

i uzupełniające. 

W praktyce należy wykorzystywać różne formy doskonalenia zawodowego i dostosowywać je z jednej 

strony do potrzeb mops/mopr, a z drugiej do potrzeb pracowników.  W tym celu należy określić i 

realizować indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego pracownika. Przy ustalaniu ścieżki należy 

uwzględnić następujące elementy: 

 konieczność poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy fachowej oraz podniesienia 

praktycznych umiejętności, 

 konieczność zdobycia nowych kwalifikacji przez pracownika, któremu powierzono lub 

planuje się powierzenie nowych zadań.  
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Za rozwój zawodowy pracownika socjalnego odpowiedzialna jest z jednej strony instytucja 

zatrudniająca go, z drugiej sam pracownik. Dlatego też jedną podstawowych form doskonalenia 

zawodowego jest samokształcenie. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 

pracowników socjalnych zawarty jest w art.119 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. W procesie 

samokształcenia pracownika może wspierać zatrudniająca go instytucja np. poprzez umożliwienie 

dostępu do literatury fachowej.  
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PODSTAWOWE FORMY DOSKONALENIA ZWODOWEGO 

Diagram 11. Podstawowe formy doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych  

 

, że powyższe formy doskonalenia zawodowego powinny być dostępne dla wszystkich 

pracowników socjalnych. 

FORMY UZUPEŁNIAJĄCE DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

Diagram 12. Uzupełniające formy doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych 

 

4. Ocena pracownika socjalnego i podejmowanych przez niego działań 

w ramach pracy socjalnej  

Warunkiem stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez pracowników oraz podnoszenia 

ich kompetencji zawodowych jest systematyczna ocena podejmowanych przez nich działań. Bieżąca 

Podstawowe formy doskonalenia zawodowego pracowników 
socjalnych 

superwizje, w szczególności grupowe 
 

konsultacje z przełożonymi, specjalistami w innych dziedzinach,  z pracownikami socjalnymi 
posiadającymi wyższe, niż pozostali pracownicy, kompetencje w danej dziedzinie 

 

szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

samokształcenie   

Formy uzupełniające doskonalenie zawodowe pracowników 
socjalnych 

Grupy wsparcia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, 

Seminaria, konferencje 

Wymiana pracowników w ramach tzw. dobrych praktyk, wyjazdy studyjne do innych 
JOPS-ów, 

Dofinansowanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, studiów 
podyplomowych, kursów specjalistycznych. 
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informacja zwrotna na temat jakości pracy realizowanej przez pracownika służy utrzymaniu i 

podniesieniu jego motywacji do pracy.  

W celu wdrożenia systemu oceniania pracowników konieczne jest: 

 Precyzyjne określenie zakresu i poziomu wymagań wobec pracowników, 

 Opracowanie systemu ocen oraz powiązanych w nim regulaminów nagradzania i 

premiowania. 

Podstawowym narzędziem oceny pracowników jest arkusz oceny. Poniższy diagram przedstawia 

elementy jakie powinien zawierać arkusz oceny:   

Diagram 13.  Elementy arkusza oceny  

 

 

4.1. Ocena działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej. Analiza ilościowa i 

jakościowa  

Ocena profesjonalizmu pracownika socjalnego powinna dotyczyć posiadanych przez niego 

kompetencji i umiejętności oraz jakości świadczonych przez niego usług.  

Ocena profesjonalizmu pracy socjalnej/ musi opierać się na: 

 pomiarze ilościowym.   

 analizie jakościowej – analiza dokumentacji w zakresie świadczonej pracy socjalnej i 
obserwacje zachowań pracownika socjalnego. 

 

Wyodrębnienie kryteriów umożliwiających kwalifikowanie podejmowanych przez pracownika 

socjalnego działań jako pracy socjalnej umożliwi pomiar ilościowy realizowanej pracy socjalnej. 

Warunkiem tego jest ewidencjonowanie tych działań w systemie informatycznym. Z systemu 

arkusz 
oceny 

informacje na temat 
pracownika - dane osobowe, 
wykształcenie, specjalizacje, 
staż pracy, przebieg kariery 
zawodowej, opis obecnie 
zajmowanego stanowiska 

część uzupełniana przez 
przełożonego - informacje na 
temat efektów pracy w ujęciu 

jakościowym i ilościowym, 
opis relacji z innymi 

pracownikami, 
samodzielność w 

podejmowaniu decyzji i 
działaniu, zaangażowanie w 

realizację zadań,  

cześć wypełniana przez 
ocenianego - samoocena. 

celem samooceny jest przede 
wszystkim poznanie 

poglądów pracownika na 
temat rezultatów własnej 

pracy, zadowolenia z 
wykonywanej pracy, 

motywacji do podnoszenia 
kompetencji zawodowych. 
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informatycznego możliwe będzie uzyskanie okresowej informacji na temat: wsparcia udzielonego 

konkretnej osobie/rodzinie, liczby poszczególnych działań, pracy socjalnej świadczonej przez 

konkretnego pracownika socjalnego. 

 

 

5. Monitorowanie pracy socjalnej, analiza obciążenia pracą 

pracowników socjalnych  
Analiza obciążenia pracą powinna być oparta na pomiarze ilościowym przy wykorzystaniu 

przejrzystych i mierzalnych kryteriów, umożliwiających zobiektywizowanie oceny.  

5.1. Mierniki i wskaźniki wykorzystywane do analizy obciążenia pracą 

pracowników socjalnych 

Jako mierniki stanowiące podstawę pomiaru obciążenia pracą powinny zostać uwzględnione te 

czynności, które należą do podstawowych zadań pracownika socjalnego, są powtarzalne i 

realizowane przez większość pracowników socjalnych zatrudnionych w mops/mopr. 

W celu badania obciążenia pracą konieczne jest określenie wskaźników prezentujących poszczególne 

mierniki.  

Uwzględniając zadania realizowane obecnie przez pracowników socjalnych w mops/mopr można 

wyodrębnić trzy grupy wskaźników i mierników dla: 

 czynności o charakterze administracyjnym, w tym związanych z prowadzeniem 

postępowań administracyjnych w sprawach udzielenia świadczeń pomocy społecznej 

 pracy socjalnej,  

 doskonalenia zawodowego. 

Zwróć uwagę, że w modelowym rozwiązaniu oddzielenia postępowania administracyjnego od pracy 

socjalnej czynności administracyjne wykonuje pracownik socjalny ds. świadczeń.  W związku z 

powyższym w ramach modelu nie zostały określone wskaźniki i mierniki dla czynności 

administracyjnych.   

Wyodrębnione kryteria oceny jakości i skuteczności pracy socjalnej: 

 wymiar usługi: okres w jakim realizowana była praca socjalna; 

 intensywność i różnorodność oddziaływań pracownika socjalnego: liczba 
zrealizowanych działań w danym okresie; 

 działania podejmowane w ramach pracy socjalnej: ich zróżnicowanie; 

 rezultaty prowadzonej pracy socjalnej: osiąganie sformułowanych celów w ramach 
metodycznego działania; 

 wykorzystanie narzędzia jakim jest Umowa współpracy: liczba Umów współpracy, 
liczba osób realizujących Umów; 

 rezultaty pracy socjalnej prowadzonej wykorzystaniem Umów współpracy w tym 
głównie liczba osób/rodzin usamodzielnionych. 

 

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRACY SOCJALNEJ 
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Tabela 5. Wskaźniki i mierniki dla prowadzenia pracy socjalnej  

Wskaźnik Miernik  

Liczba działań w ramach pracy socjalnej  Liczba wszystkich działań metodycznych zrealizowanych i 
zewidencjonowanych na etat w badanym okresie 

Liczba sporządzonych notatek służbowych w 
sprawie działań podjętych w ramach pracy 
socjalnej 

Liczba sporządzonych notatek służbowych na etat w 
badanym okresie 

Liczba pism kierowanych do innych instytucji w 
sprawach osób/rodzin objętych pomocą 
społeczną  

Liczba przygotowanych pism/opinii/zaświadczeń na etat 
miesięcznie 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną Liczba rodzin w stosunku, do których podjęto i 
ewidencjowano działania metodyczne na etat w badanym 
okresie 

Liczba rodzin i  osób (również w rodzinach), z 
którymi zawarta została Umowa współpracy 

Liczba rodzin i  osób, z którymi została zawarta Umowa 
współpracy na etat w badanym okresie 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział  4.2. Warunki 
organizacyjne zapewniające doskonalenie pracy socjalnej 

Tabela 6. Wskaźniki i mierniki dla doskonalenia zawodowego 

Wskaźnik Miernik  

Liczba godzin superwizji  Średnia liczba godzin superwizji, w których 
uczestniczył pracownik w badanym okresie 

Liczba szkoleń  Średnia liczba szkoleń, w których uczestniczył 
pracownik w badanym okresie 

Liczba spotkań w ramach zespołów 
interdyscyplinarnych powoływanych dla 
osoby/rodziny 
 

Średnia liczba spotkań na etat w badanym okresie 

Liczba podejmowanych inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania trudnej sytuacji liczba 
nowatorskich rozwiązań, liczba napisanych 
projektów socjalnych itp. 

Średnia liczba inicjatyw 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział  4.2. Warunki 
organizacyjne zapewniające doskonalenie pracy socjalnej 

5.2. Analiza obciążenia pracą  

W badaniu obciążenia pracą bardzo ważne jest ustalenie czasu pracy koniecznego do wykonania 

poszczególnych czynności. W przypadku pracy socjalnej określając uśredniony czas realizacji zadań 

uwzględnić należy fakt, że zależy to nie tylko od umiejętności i predyspozycji pracownika, ale przede 

wszystkim od złożoności problemów występujących w rodzinie czy trudności dotyczących sytuacji 

osób, które są podmiotem jego działań. 

  



42 
 

Tabela 7. Orientacyjny czas wykonywania czynności przez pracownika socjalnego ds. świadczeń i pracownika 
socjalnego. 

Pracownik 

 

Czynności 

 

Orientacyjny czas 
konieczny do 
wykonania zadania 

Pracownik socjalny 
ds. świadczeń 

Przeprowadzenie wywiadu część I 3 godziny 

Przeprowadzenie wywiadu część IV 1, 5 godziny 

Przeprowadzenie wywiadu część II, III 1 godzina 

Przygotowanie decyzji odmawiającej przyznania 
pomocy  

0, 5 godziny 

Pracownik socjalny Przygotowanie pisma kierowanego do innych  
instytucji w sprawach osób/rodzin objętych pomocą            

0, 5 godziny 

Zawarcie umowy współpracy/ kontraktu socjalnego 
w przypadku klientów otrzymujących pomoc w 
trybie art. 39 a (przypis autora) 

3 godziny 

Ocena działań ustalonych w Umowie współpracy/ 
kontrakcie socjalnym (przypis autora) 

0, 5 godziny 

Działanie zrealizowane w ramach pracy socjalnej                0, 5 godziny 
Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział  4.2. Warunki 
organizacyjne zapewniające doskonalenie pracy socjalnej 

 

Podczas pilotażu czas pracy pracownika socjalnego i pracownika socjalnego ds. świadczeń 

uczestniczących w projekcie podlegać będzie ewidencji w celu umożliwienia weryfikacji ram 

czasowych na wykonywanie czynności określonych w tabeli powyżej, a w konsekwencji w celu 

ustalenia optymalnego poziomu zatrudnienia dla obydwu grup pracowników (narzędzie do 

ewidencjonowania czynności pracownika socjalnego i pracownika socjalnego ds. świadczeń stanowi 

załącznik nr 1 KARTA CZASY PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO i załącznik nr 2 do podręcznika KARTA 

CZASU PRACY PRACOWNIAK DS. ŚWIADCZEŃ). 

5.3. Wykorzystanie w zarządzaniu organizacją 

Monitorowanie działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej i analiza wyników badania 

obciążenia pracą indywidualnych pracowników oraz zespołów pracowniczych powinny być 

wykorzystywane w zarządzaniu zarówno w kontekście mops/mopr  jako całości, ale także na 

poziomie zespołów pracowniczych i indywidualnych pracowników. 
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Diagram 14.  Możliwości wykorzystania wyników badania obciążenia pracą pracowników mops/mopr  

  

 

6. Zasoby konieczne do tworzenia warunków umożliwiających 

wykonywanie profesjonalnej pracy socjalnej 

W celu umożliwienia pracownikom świadczenia w sposób profesjonalny pracy socjalnej, konieczne 

jest zapewnienie i utrzymanie odpowiednich zasobów niezbędnych do wykonywania tego zadania, w 

szczególności: 

 zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych; 

 wyposażenie techniczne stanowisk adekwatne do potrzeb; 

 umożliwienie dostępu do informacji; 

 umożliwienie współpracy w ramach zespołów projektowych i interdyscyplinarnych. 
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ROZDZIAŁ V STRUKTURA DZIAŁANIA MOPS/MOPR Z 

UWZGLĘDNIENIEM USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE8 
 

 

 

 

1. Struktura działania mops/mopr 
 

Aby umożliwić wprowadzenie modelu realizacji usług o określonym standardzie, z uwzględnieniem 

zlecania zadań i budowania partnerstwa w praktyce, konieczne jest opisanie struktury tego modelu. 

Struktura modelu mops/mopr opisana została poprzez: 

Diagram 15. Opis struktury modelu 

 

W modelu przyjęto kluczowe założenie, aby realizować usługę wykorzystując w maksymalnym 

stopniu zasoby środowiska lokalnego, w tym potencjał organizacji pozarządowych, w niewielkim 

                                                           

8 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Janiszewska, E. Kamińska, L. Kozaczuk, M. Lasota, M. Remiezowicz, J. Stryk, pod red. Barbary Kowalczyk 
Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział 5 Struktura działania 
mops/mopr z uwzględnieniem usług o określonym standardzie i pracy socjalnej, str. 70 - 78 

• struktura działania 

• stanowiska kluczowe dla modelu - 
kompetencje i zakres czynności 
związane z stanowiskiem 

• wskaźniki zatrudnienia  

struktura działania 
mops/mopr z 

uwzględnieniem usług o 
określonym standardzie 

 

wskazanie obszarów działania 
isntytucji 

prezentacja kluczowych dla 
modelu stanowisk pracy 

wskaźniki zatrudnienia 
opis kwalifikacji osób 

zatrudnionych na stanowiskach 
kluczowych dla modelu 

elementy opisu 
struktury modelu 
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natomiast stopniu przy wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnego potencjału. Konsekwencją takiego 

założenia jest dynamiczny i elastyczny charakter modelu, dający dużą swobodę samorządom. 

Zasadniczym elementem modelu jest praktyczny aspekt realizacji usług.   

, że w ramach modelu mops/mopr nie został opracowany schemat 

organizacyjny, ponieważ jego struktura zależeć będzie od:  

 wielkości instytucji  

 form realizacji usług, 

 rozwiązań przyjętych odpowiednio w gminie - zob. rozwiązania modelowe o rozproszonej 

i skoncentrowanej odpowiedzialności. 

Model zakłada, że rola mops/mopr jako wykonawcy usług będzie ograniczana, natomiast 

wzmocniona zostanie rola instytucji jako organizatora usług. 

Diagram 16. Zmiany w zakresie roli mops/mopr jako wykonawcy i organizatora usług. 

 

Opracowany model ma charakter uniwersalny i mimo posiadania stałych elementów pozwala na 

przyjęcie przez mops/mopr różnych struktur organizacyjnych w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. Komórki organizacyjne tworzące strukturę organizacyjną konkretnego mops/mopr 

mogą się nie pokrywać z zaproponowanymi obszarami, mogą łączyć różne obszary działań, mogą też 

mieć różne nazwy.  

Analizując zmiany jakie powinny zostać wprowadzone w strukturze danego mops/mopr w związku z 

wdrażaniem modelu należy zwrócić uwagę na następującą kwestię:  

dwa obszary działania nie mogą być połączone w jednej komórce organizacyjnej: wykonawstwo i 

organizacja usług, ponieważ do organizacji usług przypisana jest funkcja kontrolna wykonania 

usługi i stosowania standardów, a wykonawstwo stanowi odrębny od organizacji obszar. 

 

 

rola wykonawcy 
usług 

rola organizatora 
usług 
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2.  Stanowiska kluczowe dla modelu 

Tabela nr 8. Stanowiska kluczowe dla modelu  

Rozwiązanie modelowe mops/mopr 

Organizowanie usług Koordynator usług pomocy społecznej 

Specjalista ds. form realizacji usług 
Oddzielenie postępowania administracyjnego od 
pracy socjalnej  

Pracownik socjalny 

Pracownik socjalny ds. świadczeń  

Pracownik udzielający informacji 

Zapewnienie warunków organizacyjnych 
zapewniających doskonalenie pracy socjalnej 

Konsultant pomocy społecznej 

Pracownik prowadzący superwizję pracy 
socjalnej 

 

W modelu mops/mopr zakłada się wprowadzenie nowych stanowisk pracy:  

Tabela 9. Nowe stanowiska pracy w modelu mops/mopr 

 

W modelu mops/mopr zmienia się również charakter działania pracownika socjalnego poprzez 

ograniczenie jego zadań do wykonywania pracy socjalnej.  

Wprowadzona zostaje również nowe nazwa określająca specjalistów zaangażowanych w pomocy 

społecznej – konsultant pomocy społecznej. 

Wymagania kwalifikacyjne wraz z zakresem realizowanych zadań zostały opracowane przez Zespoły 

Ekspertów – zob. Rozdział 5.1.  Modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na 

prawach powiatu. 

2.1. Wskaźniki zatrudnienia  

Tabela 9. Wskaźniki zatrudnienia dla mops/mopr 

Stanowisko Wskaźniki zatrudnienia dla mops/mopr 

Pracownik socjalny Nie więcej niż 20 środowisk* 

Specjalista pracy socjalnej Minimum 1 specjalista na 50 tys. mieszkańców 

Konsultant Minimum 1 konsultant na 50 tys. mieszkańców 

model mops/mopr 

koordnynator usług 
pomocy społecznej  
- realizacja zadań 

związanych z 
procesem 

organizowania usług 

specjalista ds. form 
realizacji usług - 
realizacja zadań 

związanych z 
procesem 

organizowania usług 

pracownik 
udzielajacy 
informacji  

pracownik ds. 
świadczeń - 

prowadzenie 
postępowań w 

sprawach przyznaia 
świadczeń pomocy 

społecznej 

pracownik 
prowadzący 

superwizje pracy 
socjalnej 
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Superwizor pracy socjalnej Minimum 1 superwizor na 50 pracowników socjalnych 

Pracownik udzielający informacji Minimum 1 pracownik w mops/ mopr 

Pracownik socjalny  ds. świadczeń  Nie więcej niż 80 środowisk* na 1 pracownika 

Koordynator usług pomocy społecznej Minimum 1 koordynator dla każdego pakietu usług dla 
wybranej grupy docelowej 

*podane wskaźniki zatrudnienia mogą zostać zmniejszone w trakcie pilotażu 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, Rozdział 5 Struktura 
działania mops/mopr z uwzględnieniem usług o określonym standardzie i pracy socjalnej 

 

2.2. Formy zatrudnienia nowych pracowników 

1) Koordynator usług pomocy społeczej 

W zależności od wielkości mops/mopr pracownicy na stanowiskach koordynatora usług pomocy 

społecznej dla każdej grupy docelowej, mogą być zatrudnieni w pełnym lub niepełnym wymiarze 

godzin. Pracownicy mogą też być zatrudnieni na łączonych stanowiskach, np. koordynator usług 

pomocy społecznej może się zajmować więcej niż jedną grupą docelową lub koordynator może 

wykonywać również zadania specjalisty ds. form realizacji usług. 

2) Specjalista ds. form realizacji usług  

Specjalista ds. form realizacji usług może być zatrudniony w pełnym albo niepełnym wymiarze godzin 

na odrębnym stanowisku lub mogą to być dodatkowe obowiązki pracownika zatrudnionego na innym 

stanowisku. 

3) Pracownik udzielający informacji 

Pracownik udzielający informacji może być zatrudniony na odrębnym stanowisku lub mogą to być 

dodatkowe obowiązki pracownika zatrudnionego na innym stanowisku w zależności od przyjętych 

rozwiązań organizacyjnych i wielkości instytucji.  

 


