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Wprowadzenie  
 

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, zwłaszcza w obszarze życia 

społecznego, norm obyczajowych, prawnych i moralnych stawiają administracji publicznej 

nowe wymagania w zakresie tworzenia struktur i mechanizmów, dzięki którym możliwe 

będzie sprostanie pojawiającym się problemom społecznym. Dynamicznie zmieniająca się 

rzeczywistość rodzi nowe potrzeby indywidualne i społeczne. Zadaniem administracji 

publicznej jest analiza i ocena zjawisk zachodzących w życiu społecznym, identyfikacja 

potrzeb oraz projektowanie i rozwijanie usług publicznych będących odpowiedzią na nie.  

Sprostanie wyzwaniom staje się możliwe dzięki wprowadzeniu zmian w 

dotychczasowym funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Konieczność 

wprowadzenia systemowych zmiana w sektorze publicznym znalazła swoje odzwierciedlenie 

w koncepcji „Nowego Zarządzania Publicznego” (New Public Management). 

Kierunek ten, pojawił się na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w krajach 

wysoko rozwiniętych i wyrósł z dążenia do poprawy funkcjonowania sektora publicznego 

poprzez wprowadzenie bardziej efektywnych mechanizmów dostarczania dóbr i usług oraz 

podniesienia poziomu wykonywanych zadań. Idea New Public Management zakłada, że 

proces doskonalenia systemu zarządzania w sektorze publicznym opiera się nie tylko na 

zaadaptowaniu metod i technik zarządzania z sektora prywatnego, ale także na otwarciu na 

sektor organizacji non-profit oraz włączenie ich do realizacji zadań publicznych.
1
 

Koncepcja New Public Management wyróżnia trzy kluczowe zasady funkcjonowania 

organów administracji publicznej: 

 zasada skuteczności – zarządzanie poprzez cele wraz z pomiarem zrealizowanych 

zadań; 

  zasada efektywności – ekonomizacja działalności administracji publicznej; 

  zasada przejrzystości – jawność działania wobec klientów administracji oraz innych 

zainteresowanych. 

Jednostki administracji publicznej, w powyższym ujęciu, są przede wszystkim 

dostawcami usług publicznych a ich podstawowe funkcje są analizowane prawie wyłącznie z 

punktu widzenia klienta, zewnętrznego (obywatela) bądź wewnątrzadministracyjnego (innej 

jednostki publicznej). A zatem centralne miejsce w rozważaniach dotyczących tworzenia 

modelu instytucji stanowi usługa i jej odbiorca (klient). Istotną kwestią jest to, że usługa nie 

musi być realizowana bezpośrednio przez organ administracji publicznej, lecz jej wykonanie 

może zostać zlecone organizacjom typu non – profit. Jednak niezależnie od sposobu realizacji 

usług odpowiedzialność za ich jakość ponosi administracja publiczna.
2
 

                                                           
1
 T. Oleksyn „Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka”, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2010, s. 10. 
2 J. Duda, A. Jeżowski, W. Misiąg, B. Nowak, J. Szlachta, J. Zaleski „Mierzenie ilości i jakości usług 

publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego” 

http://www.dobrepraktyki.pl/zalaczniki/mierzenie_jakosci.pdf , s. 13 - 14. 

http://www.dobrepraktyki.pl/zalaczniki/mierzenie_jakosci.pdf
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Przedstawiona powyżej koncepcja zarządzania w administracji publicznej odnosi się 

również do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Z uwagi na przedmiot swoich 

działań – problemy społeczne i problemy jednostki oraz podmiot oddziaływań – człowiek, 

grupy społeczne, konieczne jest wdrożenie zmian w zakresie systemów zarządzania 

jednostkami pomocy społecznej, poprzez umiejscowienie w centrum strategii organizacji 

kwestii związanych ze skutecznością realizowanych zadań, mierzonych nie tylko poprzez 

liczbę zadań, głównie o charakterze administracyjno-biurowym, lecz przede wszystkim w 

kontekście poziomu oferowanych usług, a w szczególności jakości pracy socjalnej 

prowadzonej z osobą/rodziną wymagającą wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji. 

Gwarantem wysokiej jakości oferowanych usług, wysokich standardów obsługi 

klienta, jest doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Stwierdzenie to staje się 

szczególnie istotne w odniesieniu do instytucji pomocy społecznej, z uwagi na charakter usług 

świadczonych przez jej pracowników, w szczególności pracowników socjalnych, oraz grupę 

odbiorców tych usług. Czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na to, w jaki sposób 

realizowana jest usługa są kompetencje zawodowe pracownika. Jakość realizowanej pracy, 

skuteczność podejmowanych działań decyduje z kolei o efektywności instytucji oraz poziomu 

realizacji jej celów strategicznych.  

A zatem punktem wyjścia rozważań w obszarze zmian w funkcjonowaniu instytucji 

pomocy społecznej, tworzenia modelowych rozwiązań w tym zakresie jest analiza procesów i 

mechanizmów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w następujących obszarach: 

 obciążenie pracą pracowników, zespołów pracowniczych;  

 profesjonalizm, skuteczność i jakość realizowanych przez pracownika działań; 

 ocena kompetencji zawodowych pracowników (ocena pracy). 

Zagadnienia związane z analizą obciążenia pracą, oceną jej efektywności oraz 

określeniem oczekiwanych kompetencji zawodowych związanych z określonym 

stanowiskiem pracy, będących warunkiem profesjonalnego wykonania zadań konstytuują 

strategie zarządzania kapitałem ludzkim danej jednostki, zarówno w obszarze jego tworzenia 

tj. pozyskiwania pracowników, planowania ścieżki kariery zawodowej, kształtowania 

wynagrodzeń, jak również jego wykorzystywania tj. organizacji pracy, motywowania, 

oceniania, efektywności realizowanych zadań. 

Badanie i ocena funkcjonowania organizacji w powyższych obszarach muszą być 

prowadzone w oparciu o zobiektywizowane i z góry określone kryteria. Ustalone wskaźniki, 

zarówno twarde i miękkie nie mogą ulegać gwałtownym zmianom, gdyż analiza procesów 

związanych z kształtowaniem poziomu i struktury, oraz ocena pracy pracowników socjalnych 

oraz ocena jakości oferowanych przez jednostkę usług musi być prowadzona w sposób ciągły, 

umożliwiający porównywanie danych dotyczących różnych okresów np. porównanie 

obciążenia pracą za kolejne lata.   

Dane służące do pomiaru ilościowego są pozyskiwane z sytemu informatycznego lub 

sprawozdań wewnętrznych jednostek. Analiza jakościowa może być natomiast 

przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów, badań ankietowych przeprowadzonych 
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wśród pracowników i ich przełożonych, a także odbiorców usług. Niewątpliwie zastosowanie 

w badaniu zjawisk metod jakościowych jest znacznie bardziej czasochłonne i wymaga 

większego nakładu pracy, jednak bez ich zastosowania w wielu przypadkach nie jest możliwa 

interpretacja danych uzyskanych w oparciu o metody ilościowe lub byłaby ona obarczona 

błędem np. na podstawie danych dotyczących liczby rodzin objętych pracą socjalną, które w 

badanym okresie zaprzestały korzystania z pomocy społecznej, nie jest możliwe 

formułowanie wniosków w zakresie skuteczności działań pracownika, jakości świadczonych 

przez niego usług. Co jednak ważniejsze analiza pewnych zjawisk i procesów możliwa jest 

wyłącznie za pomocą metod jakościowych np. poziom satysfakcji klienta z jakości 

oferowanych usług. 

Model instytucji pomocy społecznej – analiza wybranych obszarów zarządzania 

zasobami ludzkimi w instytucji.   

Analiza funkcjonowania instytucji pomocy społecznej przedstawiona w niniejszym 

opracowaniu dotyczy wybranych rodzajów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 

ośrodków pomocy społecznej (ops), miejskich ośrodków pomocy społecznej (mops), 

miejskich ośrodków pomocy rodzinie (mopr) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie 

(pcpr), w kontekście realizowanych usług – ich jakości, skuteczności działań i 

profesjonalizmu pracowników socjalnych, w szczególności w zakresie świadczenia pracy 

socjalnej oraz w kontekście poziomu kompetencji zawodowych.  

Wybór wspomnianych powyżej jednostek ma podwójne uzasadnienie. Po pierwsze 

pracownicy ops i pcpr stanowią blisko połowę - 41% (51 892) ogółu zatrudnionych we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni 

w ops i pcpr stanowią odpowiednio 38% i 30% wszystkich zatrudnionych w tych jednostkach 

pracowników (na podstawie sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 

udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za 2009 rok). 

Po drugie podyktowany jest on możliwością wyodrębnienia wspólnych obszarów działań 

(kategorii zadań) realizowanych przez większość pracowników socjalnych w zatrudnionych w 

tych jednostkach, których znaczna część ewidencjonowana jest w systemie informatycznym i 

jest policzalna. 

1. Obciążenie pracą pracowników, zespołów pracowniczych 
 

Analiza obciążenia pracą oparta jest na pomiarze ilościowym, z wykorzystaniem 

obiektywnych, mierzalnych i przejrzystych kryteriów. Pozyskiwanie, analiza i raportowanie 

danych w zakresie obciążenia pracą stanowi podstawę kształtowania strategii personalnych 

jednostki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku średnich i dużych ośrodków, w których, z 

uwagi na liczbę zatrudnianych pracowników, procesy związane  z zarządzaniem zasobami 

ludzkim, zmianami w organizacji pracy, wdrażaniem nowych zadań czy określeniem potrzeb 

szkoleniowych są w większym stopniu złożone i wymagają większego nakładu pracy. 

Elementem utrudniającym analizę obciążenia pracą w dużych i średnich ośrodkach, może być 

jednak wyższa fluktuacja zatrudnienia. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia realizacji 
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celów i strategii jednostki (gminy/powiatu), większe zasoby kapitału ludzkiego, a  co za tym 

idzie większe zróżnicowanie kompetencji zawodowych, daje większe szanse ich realizacji. 

Jako mierniki stanowiące podstawę pomiaru obciążenia pracą uwzględnione zostały 

czynności należące do podstawowych zadań pracownika, powtarzalne, realizowane przez 

większość pracowników zatrudnionych w danej jednostce. Powyższe kryteria wyboru 

wskaźników zapewnią jej powtarzalność badania obciążenia tj. możliwość sporządzania 

analizy danych za różne okresy oraz porównywanie wyników. Na tej podstawie możliwa 

będzie identyfikacja tendencji w tym obszarze zarówno w ujęciu jednostkowym tj. jak 

kształtuje się obciążenie pracą danego pracownika na przestrzeni badanego okresu, jak 

również zespołowym. Część zaproponowanych mierników ma charakter uniwersalny i może 

być wykorzystana do analizy obciążenia pracą w każdej z wymienionych jednostek, część ma 

zastosowanie dla wybranych instytucji.  

Jak już wspomniano dane liczbowe pozyskiwane są z systemu informatycznego lub ze 

sprawozdań wewnętrznych jednostek.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 17) oraz art. 19 pkt 17) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) do zadań 

własnych gminy oraz zadań własnych powiatu o charakterze obowiązkowym należy 

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w 

formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. W 

związku z powyższym czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych 

(wywiady, decyzje), informacje dotyczące rodzin otrzymujących świadczenia 

ewidencjonowane są w systemie informatycznym (OU POMOST lub HELIOS), co z kolei 

umożliwia łatwe pozyskiwanie danych liczbowych. 

Obciążenie pracą analizowane jest w kontekście liczby zadań zrealizowanych w 

badanym okresie oraz czasu pracy, jaki wiązał się z ich wykonaniem.  

Zadania realizowane przez pracowników ops i pcpr dotyczą dwóch głównych 

obszarów: prowadzenia postępowań w związku z udzieleniem świadczeń z pomocy 

społecznej oraz praca z osobą/rodziną/grupą, która wymaga wsparcia w zakresie rozwiązania 

trudności, których nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Mając na uwadze założenie 

stanowiące punkt wyjścia niniejszego opracowania – funkcjonowanie jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej należy rozpatrywać przez pryzmat zarządzania kapitałem 

ludzkim, niezbędne jest uwzględnienie w analizie działań związanych z podnoszeniem 

kompetencji zawodowych: udział w  szkoleniach i superwizjach. W związku z powyższym w 

obszarze analizy obciążenia pracą wyodrębniono trzy grupy mierników: 

 czynności o charakterze administracyjno - biurowym - związane z prowadzeniem 

postępowań w sprawach udzielenia świadczeń pomocy społecznej, nadzorem nad 

realizacją zadań zlecanych; 

 prowadzenie pracy socjalnej, wsparcie osoby/ rodziny w codziennym funkcjonowaniu; 

 doskonalenie zawodowe – rozwój, poszerzanie wiedzy fachowej i umiejętności 

praktycznych 
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1.1. Czynności związane z prowadzeniem postępowań w sprawie udzielenia 

świadczeń (zasiłków, usług), informowaniem o przysługujących uprawnieniach, 

kontrola realizacji zadań zlecanych 

 

W grupie tej zawierają się działania związane z realizacją przez pracownika 

socjalnego funkcji urzędnika - przedstawiciela instytucji odpowiedzialnego za dystrybucję 

świadczeń i usług oraz kontrolę sposobu ich wykorzystania, Kluczowym elementem 

wpływającym na biegłość realizacji zadań w tym obszarze jest znajomość przepisów prawa i 

skuteczne posługiwanie się nimi.  

Wyodrębnienie czynności w tym obszarze nie nastręcza większych trudności 

albowiem wynikają one z obowiązujących przepisów prawa (ustawa o pomocy społecznej, 

kodeks postępowania administracyjnego).  

1.1.1 Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, w tym wywiadów u 

osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej. Przez 

przeprowadzenie wywiadu rozumie się zespół czynności związanych z wejściem 

w środowisko, ustaleniem sytuacji życiowej wnioskodawcy, w tym, poprzez 

zebranie dokumentów obrazujących tę sytuację, wypełnienie kwestionariusza 

wywiadu środowiskowego.  

1.1.2 Przygotowanie decyzji – jako miernik uwzględnione powinny być wyłącznie 

decyzje odmawiające przyznania pomocy, z uwagi na zaangażowanie 

pracowników w opracowanie uzasadnienia decyzji (w sytuacji gdy obowiązek 

przygotowania wszystkich decyzji spoczywa na pracownikach socjalnych do 

ustalenia obciążenia uwzględniona powinna być łączna liczba wydanych decyzji). 

W przedstawianym modelu świadomie nie uwzględniono jako miernika obciążenia 

pracą liczby wszystkich przygotowanych w systemie informatycznym decyzji, 

konieczne jest bowiem wprowadzenie reguły, że osoby zatrudniane na stanowisku 

pracownika socjalnego realizują przede wszystkim zadania właściwe dla zawodu 

pracownika socjalnego (opis stanowiska pracy pracownika socjalnego powinien 

być tworzony w oparciu o zadania pracownika zapisane w ustawie o pomocy 

społecznej), a wprowadzanie danych do systemu informatycznego, 

przygotowywanie decyzji należy do obowiązków innych pracowników. 

1.1.3 Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji 

na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej. np. kontrola realizacji usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby objętej pomocą, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej. 

1.1.4 Realizacja orzeczeń sądu w sprawach objęcia dziecka opieką i wychowaniem poza 

rodziną. 

1.1.5 Prowadzenie postępowań związanych z  umieszczeniem w domu pomocy 

społecznej. 

1.1.6 Czynności administracyjno – biurowe – przygotowanie pism, opinii zaświadczeń 

w sprawach osób/rodzin objętych pomocą na rzecz innych instytucji. 
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Tabela 1: Mierniki i wskaźniki obciążenia pracą.  

Miernik Wskaźnik  Sposób obliczania, 

źródło danych 

Częstotliwość 

aktualizowania 

Skala 

zastosowania 

Liczba wywiadów  Średnia liczba 

wywiadów 

miesięcznie na  etat w 

miesiącu 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr  

(wywiady częśći 

I-IV) 

mops/mopr , pcpr: 

wywiady część V-

VIII 

Liczba decyzji 

(odmawiających 

przyznania 

świadczeń) 

Średnia liczba decyzji  

na etat w badanym 

okresie 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops –mały, średni 

duży, 

mops/mopr 

pcpr 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

Średnia liczba 

kontroli na etat w 

badanym  okresie  

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Kwartalnie, 

rocznie  

Duży ops, 

mops/mopr 

pcpr  

Liczba skierowań 

dzieci do placówki 

opiekuńczo- 

wychowawczej   

 Średnia liczba 

zrealizowanych 

postanowień na etat 

w badanym okresie  

 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

mops/mopr 

pcpr  

Liczba osób 

umieszczonych w 

domu pomocy 

społecznej  

Liczba osób 

umieszczonych w dps 

na podstawie decyzji 

kierującej wydanej 

przez właściwą 

gminę na etat w 

badanym okresie 

 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

mops/mopr 

pcpr  

Liczb pism 

kierowanych do 

innych instytucji w 

sprawach 

osób/rodzin 

objętych pomocą 

Liczba 

przygotowanych 

pism/opinii/zaświadc

zeń na etat 

miesięcznie 

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie 

Ops –mały, średni 

duży, 

mops/mopr 

pcpr 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

Liczba rodzin 

(gospodarstw 

domowych), którym 

decyzją przyznane 

zostało świadczenie) 

na etat w badanym 

okresie 

Dane  z systemu 

informatycznego 

Kwartalnie, 

miesięcznie 

Ops –mały, średni 

duży, 

mops/mopr 

pcpr 

 

 

Kluczowym elementem w tym obszarze jest przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 

środowiskowych. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  rodzinny wywiad 

środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i 

majątkowej osób i rodzin, w tym, o których mowa w art. 103, wydania opinii w celu 

ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 
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ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do 

placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i 

oceny sytuacji osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące 

podstawę planowania pomocy (§ 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 25 stycznia 2011r.  w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 

Nr 27 poz. 138). 

 

A zatem wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 107 ustawy, powinien być 

przeprowadzany wyłącznie w ramach postępowań w sprawach przyznania świadczeń z 

pomocy społecznej. Fakt, że obowiązuje jednolite narzędzie – wzór kwestionariusza wywiadu 

określony powyższym rozporządzeniem, nie może stanowić przesłanki do zlecania przez inne 

instytucje ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie 

przeprowadzania wywiadów w związku z prowadzonymi przez te instytucje postępowaniami. 

Taka praktyka prowadzi do zredukowania roli pracownika socjalnego jako urzędnika 

zbierającego informacje na potrzeby innych organów. W tym kontekście pracownik socjalny 

nie jawi się jako profesjonalista, którego głównym celem pracy jest projektowanie i realizacja 

działań (świadczeń, usług) zmierzających do wsparcia osób i rodzin w przezwyciężaniu ich 

trudnej sytuacji.  

 

Oczywiście do zadań pracownika socjalnego należy współpraca i współdziałanie z 

innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych 

zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa. Współpraca ta nie może oznaczać jednak 

instrumentalnego wykorzystywania pracowników socjalnych w celu przeprowadzania 

wywiadów i przekazywania niezbędnej dokumentacji innym instytucjom. Pracownik socjalny 

musi występować w roli konsultanta, eksperta posiadającego informacje na temat sytuacji 

osoby/rodziny oraz odpowiednie przygotowanie, które mogą zostać wykorzystane przez 

pracowników innych instytucji do planowania działań.   

   

Istotną kwestią w określaniu obciążenia w oparciu o wskaźniki związane z liczbą 

przeprowadzonych wywiadów, jest analiza danych w tym zakresie w odniesieniu do innych 

mierników jak np. liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenia. Porównując liczbę 

wywiadów przeprowadzonych w badanym okresie z liczbą rodzin objętych pomocą w tym 

czasie można określić średnią liczbę wywiadów przeprowadzonych z jedną osobą/rodziną 

(niezbędne jest, aby analiza dotyczyła dłuższego okresu). Wysoki wskaźnik sugerować może, 

że pracownik przeprowadzając wywiad nie planuje pomocy na dłuższe okresy np. na kilka 

miesięcy, lecz wnioskowana przez niego pomoc ma charakter krótkotrwały. W większości 

przypadków powoduje to konieczność comiesięcznego prowadzenia postępowań w sprawie 

udzielenia świadczeń. Postępowanie takie uznać należy za nieracjonalne wykorzystanie czasu 

pracy przez pracownika. Planując pomoc finansową w dłuższej perspektywie pracownik 
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zyskuje czas na realizację swoich kluczowych zadań, niezwiązanych z pracą administracyjną 

– świadczenie pracy socjalnej.   

 

1.2. Prowadzenie pracy socjalnej, wsparcie osób i rodzin 

 

1.2.1. Praca socjalna - w celu pomiaru ilościowego konieczne jest określenie katalogu 

działań realizowanych w ramach pracy socjalnej oraz ich ewidencjonowanie w 

systemie informatycznym. Wdrożenie takich rozwiązań umożliwi pozyskanie 

danych liczbowych dotyczących świadczonej pracy socjalnej. Szerzej zagadnienia 

związane z pracą socjalną zostały omówione w części „Ocena profesjonalizmu w 

zakresie realizowanych przez pracownika działań, w szczególności świadczenia 

pracy socjalnej”.   

1.2.2. Dokumentowanie działań podjętych w ramach pracy socjalnej – liczba notatek 

służbowych. Czynności związane z dokumentowaniem pracy socjalnej powinny 

zostać uproszczone, tak aby zajmowały jak najmniej czasu np. w formie zwięzłych 

zapisów w karcie pracy socjalnej przedstawiających rodzaj podjętych działań oraz 

obszar funkcjonowania osoby/rodziny, którego dotyczyła interwencja. W takich 

sytuacjach czas pracy związany z dokumentowaniem czynności zawierałby się w 

czasie pracy związanym z realizacją poszczególnych działań w ramach pracy 

socjalnej (propozycja 0,5 godziny). Występują jednak sytuacje, gdy konieczne jest 

szersze i bardziej dokładne przedstawienie podjętych działań np. w formie notatki 

służbowej. W związku z powyższym konieczne jest wyodrębnienie w obciążeniu 

pracą tej kategorii czynności.  

1.2.3. Zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych. Szczególnym rodzajem kontraktu 

socjalnego tj. umowy pomiędzy osobą/rodziną a pracownikiem socjalnym jest 

również indywidualny program wychodzenia z bezdomności i indywidualny 

program usamodzielnienia. 

1.2.4. Udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka/ w zespołach 

interdyscyplinarnych, w tym w zespołach powołanych w ramach ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w tej grupie uwzględniona powinna 

zostać ogólna liczba spotkań z innymi specjalistami w ramach działań 

podejmowanych na rzecz rodziny objętej wsparciem. 

1.2.5. Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych. 
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Tabela: 2 Mierniki i wskaźniki obciążenia pracą.  

Miernik Wskaźnik  Sposób obliczania, 

źródło danych 

Częstotliwość 

aktualizowania 

Skala 

zastosowania 

Liczba działań w 

ramach pracy socjalnej; 

 

Liczba wszystkich 

działań zrealizowanych 

i zewidencjonowanych 

na etat w badanym 

okresie 

 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba sporządzonych 

notatek służbowych w 

sprawie działań 

podjętych w ramach 

pracy socjalnej  

Liczba sporządzonych 

notatek służbowych na 

etat w badanym okresie  

Dane z systemu 

informatycznego/ 

sprawozdania 

wewnętrzne  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną 

Liczba rodzin objętych 

pracą socjalną na etat 

w badanym okresie 

 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba kontraktów 

socjalnych
3
 

Średnia liczba 

zawartych kontraktów 

na etat  w badanym 

okresie 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

 Średnia liczba ocen 

działań ustalonych w 

kontrakcie w badanym 

okresie na  etat  w 

badanym okresie 

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba rodzin, z 

którymi zawarty został 

kontrakt  

Liczba rodzin, z 

którymi zawarty został 

kontrakt na 1etat w 

badanym okresie   

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba osób, z którymi 

zawarty został 

kontrakt
4
 

Liczba osób, z którymi 

zawarty został kontrakt 

na 1etat w badanym 

okresie   

Dane z systemu 

informatycznego  

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba spotkań w 

ramach zespołów ds. 

okresowej oceny 

sytuacji dziecka, 

zespołów 

interdyscyplinarnych 

Liczba spotkań  na  etat  

w badanym okresie 

Dane ze sprawozdań 

wewnętrznych 

Miesięcznie, 

kwartalnie, 

rocznie  

Ops – mały, 

średni, duży, 

mops/mopr 

Liczba prowadzonych 

grup wsparcia 

Liczba spotkań grup 

wsparcia 

prowadzonych przez 

pracownika w 

badanym okresie 

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Kwartalnie, 

rocznie  

ops 

mops/mopr 

pcpr 

Liczba szkoleń 

organizowanych dla 

rodzin zastępczych  

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń  na  etat  w 

badanym okresie 

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Kwartalnie, 

rocznie  

mops/mopr 

pcpr 

 

                                                           
3
 Jak również liczba indywidualnych programów usamodzielnienia, indywidualnych programów wychodzenia z 

bezdomności . 
4
 Liczba wszystkich osób, z którymi zawarty został kontrakt socjalny, w tym liczba osób w ramach kontraktów 

zawartych w rodzinie. 
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1.3. Doskonalenie zawodowe – rozwój poszerzanie wiedzy fachowej i 

umiejętności praktycznych 

 

1.3.1. Szkolenia (zewnętrzne i wewnętrzne), seminaria, konferencje. 

 

1.3.2. Superwizje – udział pracownika socjalnego w spotkaniach z innym specjalistą 

(superwizorem), liczba superwizji indywidualnych i grupowych. 

 

Tabela 3: Mierniki i wskaźniki  obciążenia pracą.  

Miernik Wskaźnik  Sposób 

obliczania, 

źródło danych 

Częstotliwość 

aktualizowania 

Skala 

zastosowania 

Liczba szkoleń  Średnia liczba szkoleń, w 

których uczestniczył 

pracownik w badanym 

okresie 

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Kwartalnie, rocznie  Ops 

mops/mopr 

pcpr 

Liczba 

superwizji 

Średnia liczba superwizji 

w których uczestniczył 

pracownik w badanym 

okresie 

Sprawozdania 

wewnętrzne 

Kwartalnie, rocznie  Ops 

mops/mopr 

pcpr 

 

1.4. Metodologia ustalania obciążenia pracą 

 

Obciążenie pracą pracowników ustalane jest w oparciu o jest liczbę zrealizowanych 

działań w danym okresie (LZ) oraz czas pracy konieczny do ich wykonania (CP) w 

odniesieniu do wymiaru czasu pracy w danym okresie (WP): 

(LZ * CP)/WP  

A zatem obciążenie związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych 

ustalone zostanie w następujący sposób: 

Liczba wywiadów przeprowadzonych przez 1 pracownika (zatrudnionego na pełny etat) w 

okresie od 1 do 31 czerwca 2011 (1 miesiąc) * czas pracy związany z przeprowadzeniem 

jednego wywiadu = łączny czas pracy związany z przeprowadzaniem wywiadów / wymiar 

czasu pracy w badanym okresie 

40 * 2 godziny = 90 godzin / 160 godzin = 56% czasu pracy w miesiącu związana jest w 

przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych. 

W przypadku zespołów pracowniczych w powyższym równaniu należy dodatkowo 

uwzględnić łączną liczbę pracowników w zespole (liczbę etatów): 

170 * 2 godziny = 340 godzin / 6 etatów / 160 godzin = 36% czasu pracy w miesiącu 1 

pracownika z sześcioosobowego zespołu związana jest z przeprowadzaniem wywiadów.  

Kluczowe dla określenia obciążenia pracą jest ustalenie czasu pracy koniecznego do 

wykonania poszczególnych czynności. W przypadku zadań pracowników socjalnych czas ich 
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realizacji zależy nie tylko od predyspozycji i umiejętności pracownika, ale w głównej mierze 

od podmiotu jego działań tj. osoby/rodziny, z którymi pracuje, np. stopnia, złożoności 

problemów występujących w rodzinie. Szczególnie problematyczne jest określenie czasu 

związanego z świadczeniem pracy socjalnej, jednakże bez przyjęcia założeń co do 

uśrednionego czasu realizacji poszczególnych czynności nie jest możliwa analiza pracy 

pracowników socjalnych pod kątem obciążenia, z uwagi na brak stałych, precyzyjnych 

kryteriów oceny. 

Poniższa tabela przedstawia propozycję określenia czasu pracy koniecznego do 

wykonania zadań wykonywanych przez pracowników świadczących pracę w środowisku 

(pracowników ośrodków pomocy społecznej/miejskich ośrodków pomocy rodzinie).  

 

Tabela 4: Czas pracy związany z realizacja czynności pracowników świadczących pracę w środowisku
5
. 

Czynności  Czas pracy konieczny 

do realizacji zadania 

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 

Przeprowadzenie kontroli realizacji usług w miejscu 

zamieszkania świadczeniobiorcy 

1 godzina 

Przygotowanie pisma kierowanego do innych instytucji w 

sprawach osób/rodzin objętych pomocą  

0,5 

Zawarcie kontraktu  3 

Ocena kontraktu  0,5 

Działanie zrealizowane w ramach pracy socjalnej 0,5 

 

Analiza obciążenia pracą to suma czasu pracy koniecznego do wykonania 

poszczególnych czynności (LZ1 * CP) w odniesieniu do wymiaru czasu pracy w badanym 

okresie (WP) oraz liczby pracowników (etatów), którzy realizowali zadania (LE): 

(LZ1*CP/LE + LZ2*CP/LE…+ LZ1*CP/LE + LZ7*CP/LE)/WP 

Załącznik numer 1 przedstawia przykład określenia obciążenia pracą pracowników 

ośrodka pomocy społecznej w zakresie przeprowadzania rodzinnych wywiadów 

środowiskowych – „Obciążenie pracowników ośrodków pomocy społecznej”. 

 

  

                                                           
5
 Możliwe jest ustalenie uśrednionego czasu pracy związanego z realizacją danego zadania na podstawie analizy 

ewidencji czasu pracy prowadzonej prze pracowników. Przyjęcie takie rozwiązania nie pozwala również na 

uzyskanie obiektywnych danych,  ponieważ uzależnione jest od staranności i rzetelności dokumentowania czasu 

pracy przez poszczególnych pracowników. 
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1.5. Wykorzystanie w zarządzaniu analizy obciążenia pracą  

 

Przedstawiony katalog mierników i wskaźników ma charakter otwarty. W zależności 

od rodzaju jednostki, rodzaju zadań realizowanych przez większość zatrudnionych 

pracowników katalog czynności ujmowanych w analizie obciążenia pracą może być 

modyfikowany np. poprzez uwzględnienie realizacji projektów socjalnych, programów.  

Obciążenie pracą może być określane w odniesieniu do poszczególnych pracowników, 

jak również całych zespołów. W zależności od tego wyniki przeprowadzonej analizy mogą 

być wykorzystane do projektowania i wprowadzania zmian w organizacji pracy na różnych 

poziomach. Oczywiście znaczące zmiany wprowadzane w oparciu o analizę obciążenia pracą 

nie mogą opierać na jednorazowym badaniu tego obszaru. Konieczne jest prowadzenie 

systematycznych pomiarów w tym zakresie. Dopiero analiza danych w dłuższych okresach 

pozwala na określenie rzeczywistego obciążenia i pojawiających się w tym obszarze 

tendencji.  

Poniżej przedstawiono możliwości wykorzystania analiz w obszarze obciążenia pracą 

w kontekście zarządzania organizacją: 

Tabela 5: Wykorzystanie wyników analizy obciążenia pracą. 

Obciążenie 

pracą  

Wykorzystanie Rodzaj instytucji 

Indywidualnych 

pracowników  

Zmiana w zakresie podziału zadań np. zmiana 

rozległości rejonu opiekuńczego danego 

pracownika 

Powierzenie pracownikowi nowych zadań 

ops (mały, średni, 

duży) 

mops/mopr 

pcpr 

 Kształtowanie wynagrodzeń (określanie 

wysokości premii, nagród) 

 

Zespołów 

pracowniczych  

Zmiany w strukturze zatrudnienia – zmiana 

miejsca wykonywania pracy (zmiana zakresu 

czynności, przeniesienie do pracy w innym 

zespole) 

ops średni, duży 

mops/mopr 

 Planowanie potrzeb personalnych  

 Zmiany organizacji czasu pracy  

 Wdrożenie do realizacji nowych zadań  

 

Rozważając kwestie związane z obciążeniem pracą należy zwrócić uwagę, że sposób, 

w jaki jest ono ustalane - w oparciu, o jakie wskaźniki, może stanowić dla pracowników 

socjalnych źródło informacji na temat kryteriów oceny ich pracy. Uwzględnienie w analizie 

obciążenia wskaźników związanych wyłącznie z przeprowadzaniem wywiadów, 

przygotowywaniem decyzji może skutkować przywiązywaniem szczególnej wagi do działań 

związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności administracyjno – biurowych. Liczba 

wskaźników związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych może kształtować 

błędny pogląd wśród pracowników, że są one głównym kryterium oceny świadczonej przez 
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nich pracy, której rezultaty mierzone są w oparciu o liczbę wywiadów, liczbę udzielonych 

świadczeń.  

Niestety sprawozdania z działalności ośrodków pomocy społecznej/powiatowych 

centrów pomocy rodzinie prezentują dane liczbowe głównie w zakresie udzielonych 

świadczeń pieniężnych, liczby rodzin, którym przyznano pomoc. Praca socjalna w 

sprawozdaniach MPiPS przedstawiana jest wyłącznie za pomocą liczby rodzin, które zostały 

objęte tą formą pomocy, a nie liczby zrealizowanych działań. Oczywiście taki stan rzeczy 

związany jest z brakiem jednolitych zasad dokumentowania i ewidencjonowania pracy 

socjalnej. 

 

1.6. Standardy w zakresie liczby osób/rodzin, z którymi pracuje pracownik 

  

Zgodnie z art. 110 ust 11 i 12 ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do 

liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i 

osób samotnie gospodarujących. 

Według danych GUS za 2009 rok liczba ludności w Polsce wynosiła 38 173 700. A 

zatem w 2009 roku (dane GUS i MPiPS) jeden pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku 

pomocy społecznej, do zadań którego należało świadczenie pracy socjalnej (wykonujący 

pracę w „rejonach opiekuńczych”) przypada na 2 612 mieszkańców.  

Przyjęcie rozwiązania, w którym liczbę pracowników socjalnych zatrudnianych w 

ośrodkach ustala się w odniesieniu do liczby mieszkańców nie jest najbardziej trafnym 

rozwiązaniem, gdyż rzeczywista liczba osób/rodzin objętych pomocą zależy od tego, jaki 

odsetek mieszkańców danej gminy wymagać będzie udzielenia wsparcia. Z uwagi na 

występujące zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów 

naszego kraju występowałyby znaczne dysproporcje pomiędzy regionami, w których poziom 

życia jest relatywnie niższy, a co za tym idzie większa część jego mieszkańców wymaga 

wsparcia, a obszarami bardziej rozwiniętymi.  

Bardziej zasadne jest zatem przyjęcia rozwiązania, że ośrodki pomocy społecznej 

zatrudniają pracowników proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik na nie więcej niż 50 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących. 

 

2. Ocena profesjonalizmu realizowanych przez pracownika 

działań, w szczególności w zakresie świadczenia pracy socjalnej. 

Standardy świadczenia usług przez instytucje pomocy społecznej 
 



16 
 

Ocenianie pracowników występuje w zasadzie we wszystkich fazach procesu pracy: 

na etapie początkowym oceniane zazwyczaj są cechy osób świadczących pracę, w fazie 

działania przedmiotem oceny są głównie zachowania pracownika, natomiast na etapie 

końcowym efekty pracy. Przedmiotem oceny powinny być te cechy i zachowania pracownika, 

które są istotnie z punktu widzenia rodzaju wykonywanych zadań oraz osiągniętych 

wyników. Zgodnie z koncepcją Cummingsa  i Scvhwaba można wyróżnić dwie główne 

funkcje celów oceniania: 

 funkcja ewaluacyjna (retrospektywna), zorientowana na ocenę uzyskiwanych efektów 

pracy w relacji do oczekiwanych w tym względzie standardów; 

 funkcja rozwojowa (prospektywna), ukierunkowana na identyfikację i rozwój 

potencjału pracy zatrudnionego personelu w celu poprawy efektywności pracy w 

przyszłości.
6
 

Ocena profesjonalizmu pracownika rozpatrywana powinna w dwóch aspektach– z 

punktu widzenia jakości świadczonych usług a także z punktu widzenia posiadanych 

kompetencji zawodowych pracownika w odniesieniu do wymagań związanych z 

zapewnieniem odpowiedniej, zgodnej z ustalonymi standardami, realizacji zadań.  

Ocenienie jakości realizowanej pracy możliwe jest gdy zostaną określone mierniki, 

czyli cechy i parametry świadczenia usług, realizacji zadań, które są mierzalne lub można je 

zmierzyć na różne sposoby np. poprzez opis cechy lub umieszczenie jej na skali 

wartościującej.
7
  

 

Trudność oceny pracy socjalnej wynika z braku precyzyjnych mierników, według 

których możliwy byłby pomiar, jakości świadczonej usługi. Dodatkowym utrudnieniem jest 

fakt, że w większości sytuacji pracownik realizuje czynności samodzielnie, bez udziału 

przełożonego. W związku z powyższym ocena jego pracy oparta jest w głównej mierze na 

analizie dokumentów przygotowanych przez samego pracownika oraz rozmowie z nim. To z 

kolei wiąże się z kwestią sposobu dokumentowania działań podejmowanych przez 

pracownika – jak szczegółowo pracownik powinien opisywać podjęte czynności. Oczywiście 

z praktycznego punktu widzenia dokumentowanie pracy socjalnej nie powinno być 

czasochłonne, gdyż w przeciwnym razie pracownik większą część czasu pracy poświęcać 

będzie na prowadzenie różnorodnej dokumentacji.  

 

  

                                                           
6
 A. Pocztowski „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody”, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 226. 
7 M. Zawicki, S. Mazur (red.) „Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów” 

przygotowana w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, s. 56. 
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2.1. Praca socjalna 

 

Punktem wyjścia analizy i oceny profesjonalizmu w świadczeniu pracy socjalnej jest 

ustalenie katalogu działań podejmowanych przez pracowników socjalnych wchodzących w 

zakres pracy socjalnej oraz warunków jakie muszą zostać spełnione, aby podjęte czynności 

uznane były za pracę socjalną.  

W literaturze istnieje wiele ujęć pracy socjalnej. Na potrzeby niniejszego opracowania 

przyjęta została definicja pracy socjalnej zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa 

określa pracę socjalną jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom 

we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi.  

Większość definicji wskazuje na zawodowy wymiar pracy socjalnej. Praca socjalna 

jako działalność zawodowa to zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego 

podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wymagający odpowiednich 

kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), wykonywany przez jednostkę stale lub dorywczo, 

stanowiący dla niej źródło utrzymania i określający pozycję społeczną.
8
 

Praca socjalna jest procesem, którego celem jest wywołanie zmian, modyfikacja 

sposobu funkcjonowania osoby, jej otoczenia, wzmacnianie potencjału osób, rodzin do 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, wsparcie w dążeniu do poprawy funkcjonowania.  

Aby powyższe założenia mogły zostać spełnione działania podejmowane przez pracownika 

muszą mieć charakter intencyjny tj. muszą być zaprojektowane w oparciu o sporządzoną 

ocenę sytuacji i zmierzać do realizacji ustalonych celów. Nie jest możliwe skuteczne 

oddziaływanie na jednostkę bez dogłębnego rozpoznania (diagnozy) sytuacji, w jakiej się 

znajduje, jej zasobów i deficytów, bez określenia w jakich obszarach jej funkcjonowania 

występują trudności i jakie są ich przyczyny. Zebranie informacji na temat występujących w 

rodzinie problemów, zasobów i ograniczeń rodziny oraz jej otoczenia umożliwia 

zaplanowanie działań, które  będą adekwatne do sytuacji, a w konsekwencji będą służyć 

rodzinie w rozwiązaniu sytuacji problemowych, z jakimi się boryka.  

 

Zaprojektowane w oparciu o rozeznaną przez pracownika sytuację działania są 

następnie realizowane. Zrealizowane zadania muszą podlegać stałej ocenie pod kątem ich 

trafności, dostosowania do możliwości osoby/rodziny oraz wstępnie rozpoznanych trudności, 

problemów. Przedmiotem oceny jest również sposób realizacji działań i ich skuteczność.  

W związku z powyższym za pracę socjalną należy uznać wyłącznie te działania 

podejmowane przez pracownika socjalnego, które zostały zaplanowane i zrealizowane w 

oparciu o sporządzona przez niego diagnozę sytuacji osoby/rodziny i wyznaczone na jej 

podstawie kierunki pracy (cele). A zatem, jako praca socjalna będą kwalifikowane działania 

realizowane zgodnie z etapami metodycznego postępowania w pracy socjalnej. 

                                                           
8
 Na podstawie definicji zawodu zawartej w Encyklopedii PWN. 
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Metodyczne etapy pracy socjalnej: 

1) Zapoznanie się z życzeniem – jest to etap pracy, który zasadniczo przyjmuje dwie 

formy: osobisty kontakt osoby/rodziny z pracownikiem lub zgłoszenie pośrednie np. 

za pośrednictwem poczty lub osoby trzeciej, występującej o udzielenie danej rodzinie 

wsparcia.  

2) Analiza sytuacji osoby/ rodziny, sporządzenie oceny diagnostycznej – rozpoznanie i 

opis funkcjonowania jednostki/grupy, identyfikacja trudności i próba ich wyjaśnienia 

oraz określanie możliwości zmiany sytuacji. Diagnoza sytuacji osoby/rodziny jest 

procesem ciągłym – pracownik socjalny w toku pracy z osobą/rodziną nieprzerwanie 

zbiera informacje, modyfikuje i pogłębia ocenę diagnostyczną opracowaną na 

wstępnym etapie pracy. Pierwotnie sporządzona ocena sytuacji może na późniejszych 

etapach ulec diametralnej zmianie. Z uwagi na zmienność oceny sytuacji rodziny 

modyfikacjom mogą ulec wyznaczone cele.  

3) Opracowanie projektu działania – planu pracy socjalnej – w ustalenia planu działań 

konieczne jest określenie celów pracy z rodziną. Dopiero wtedy możliwe jest 

określenie działań, kolejności i terminów ich realizacji. Na tym etapie pracownik 

planuje również korzystanie z wsparcia innych specjalistów, zarówno zatrudnionych w 

danej jednostce, jak i w instytucjach zewnętrznych. 

4) Realizacja działań. 

5) Ocena rezultatów – ocena cząstkowa tj. dokonywana na kolejnych etapach pracy oraz 

ocena końcowa, zamykająca pracę z osobą/rodziną. 

6) Zakończenia działań. 

Jak już wspomniano w celu zapewnienia możliwości oceny pracy socjalnej 

realizowanej przez pracownika konieczne jest wyodrębnienie katalogu działań 

podejmowanych w ramach pracy socjalnej. 

Na podstawie analizy literatury przedmiotu poniżej przedstawiono propozycję działań, 

podejmowanych w ramach pracy socjalnej
9
.  

1) Wyjaśnianie - działania pracownika socjalnego zmierzające do zrozumienia przez 

osobę/rodzinę natury problemu, uświadomienie uwarunkowań wewnętrznych i 

zewnętrznych, uświadomieniu przez osobę/rodzinę swojego funkcjonowania w relacji 

z innymi, pomoc pracownika w zrozumieniu przez osobę/rodzinę reakcji innych na 

własne zachowania i postawy. 

2) Wspieranie – działanie polegające na wzmocnieniu osoby, wyzwoleniu jej sił, 

zasobów, działanie zmierzające do zmniejszenia poczucia leku, braku wpływu na 

swoją sytuację, umieszczenie problemu, odbieranego przez klienta jako problem 

osobisty, w ogólnym kontekście społecznym. 

3) Porada – dostarczanie wiedzy niezbędnej dla rozwiązania określonego problemu,  

informacji  na temat istniejących możliwości rozwiązania trudnej sytuacji, które są 

adekwatne do sytuacji danej osoby/rodziny, jej predyspozycji, posiadanych 

                                                           
9
 Zaprezentowany katalog działań opracowany został w MOPS w Krakowie na podstawie „Metodyka działania 

w pracy socjalnej” autorstwa Cristiny de Robertis, BPS Śląsk, Katowice 1998, aktualnie propozycja 

konsultowana jest  z specjalistami pracy socjalnej świadczącymi pracę w środowisku.  
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kompetencji.  Pracownik socjalny realizujący ten rodzaj działania występuje w roli 

eksperta.  

4) Działania wychowawcze - przekazywanie wiedzy i umiejętności – działanie 

skierowane do osób dorosłych służące przysposobieniu do pełnienia ról społecznych 

np. w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. 

5) Rzecznictwo - działanie dla dobra klienta albo określonej kategorii klientów 

potrzebujących należnej pomocy w sytuacji, w której nie są oni w stanie samodzielnie 

uzyskać. Reprezentowanie interesów osób/rodzin, grup. Pracownik realizujący ten 

rodzaj działania występuje w roli klienta, nie jest to działanie bezstronne.  Ten rodzaj 

działania nie musi być realizowany w obecności klienta. 

6) Towarzyszenie – wspólne załatwianie spraw. Pracownik realizując ten rodzaj działania 

wspiera jedynie klienta, a nie występuje w jego imieniu.  

7) Prowadzenie psychoedukacji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, realizacji funkcji 

opiekuńczych i wychowawczych. 

8)  Mediowanie – działania zmierzające do rozwiązania konfliktów i wypracowania 

porozumienia akceptowanego i satysfakcjonującego dla obu stron sporu. Pracownik 

realizujący ten rodzaj działania pozostaje neutralny, bezstronny.    

9) Rozszerzanie sieci kontaktów – ułatwienie podopiecznemu nawiązywania kontaktów z 

innymi, utrzymania poprawnych relacji, dostarczanie wiadomości i poszerzanie jego 

umiejętności w zakresie porozumiewania się z innymi ludźmi i instytucjami. 

Aktywizowanie klienta do poszukiwania w swoim otoczeniu społecznym zasobów i 

korzystania z nich np. udział w klubie seniora, korzystanie z biblioteki, klubu 

sportowego.  

10) Konfrontacja – ukazanie podopiecznemu następstw jego postępowania, uprzedzenie 

go o konsekwencjach, jakie pociągają za sobą jego określone zachowania,. Ten sposób 

postępowania (w pracy indywidualnej i grupowej) może powodować, że osoby 

przejmą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny.  

11) Perswazja - nakłonienie podopiecznego do przyjęcia propozycji pracownika 

socjalnego. 

12) Narzucanie wymagań i ograniczeń – monitorowanie działań realizowanych przez 

osobę i rodzinę, w tym kontrola związana z czynnościami, do których wykonania 

zobowiązany jest pracownik. Ten rodzaj działania nie musi być realizowany w 

obecności klienta. 

13) Organizacja poradnictwa specjalistycznego (prawnego, rodzinnego i 

psychologicznego oraz w formie doradztwa zawodowego) w ramach zasobów 

jednostki. Ten rodzaj działania nie musi być realizowany w obecności klienta. 

14) Pomoc w dostępie do usług specjalistycznych świadczonych przez inne instytucje i 

organizacje, w tym terapii uzależnień, usług medycznych. Ten rodzaj działania nie 

musi być realizowany w obecności klienta. 

15) Konsultacje z innymi specjalistami zarówno w ramach zasobów danej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej np. specjalista pracy z rodziną, jak również z 

przedstawicielami innych instytucji i organizacji np. kurator sądowy, pedagog 

szkolny, w tym organizacja i udział w zespołach interdyscyplinarnych. Ten rodzaj 

działania nie musi być realizowany w obecności klienta. 
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16) Poszerzanie oferty pomocowej na rzecz osoby/rodziny – działania związane z 

uzyskaniem pomocy materialnej dla osoby/rodziny z innych instytucji, organizacji, 

osób prywatnych. Ten rodzaj działania nie musi być realizowany w obecności klienta. 

17) Interwencja – działania związane z udzieleniem natychmiastowej pomocy 

osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych (powódź, pożar) lub 

znajdujące się w sytuacji kryzysowej (np. konieczność zapewnienia schronienia dla 

dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców, dla osób dotkniętych przemocą). 

Nadrzędnym celem działań interwencyjnych jest ochrona praw i bezpieczeństwa osób, 

którym udzielana jest pomoc.  

 

Wyodrębnienie kryteriów, w oparciu o które poszczególne działania podjęte przez 

pracownika będą kwalifikowane jako praca socjalna, umożliwi pomiar ilościowy realizowanej 

pracy socjalnej. W tym celu działania w ramach pracy socjalnej muszą być ewidencjowane w 

systemie informatycznym. Wdrożenie takiego rozwiązania umożliwi analizę podejmowanych 

w ramach pracy socjalnej działań zarówno z perspektywy konkretnej osoby/rodziny jak 

również pracownika. Z systemu informatycznego możliwe będzie uzyskanie w prosty i szybki 

sposób informacji na temat: 

 wsparcia udzielanego danej osobie/rodzinie – liczby poszczególnych działań 

zrealizowanych w ramach wsparcia udzielanego danej osobie/ rodzinie;  

 pracy socjalnej świadczonej przez konkretnego pracownika, zespół pracowniczy. 

 

Jak już wspomniano wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie działań ujmowanych, 

jako pracy socjalnej oraz zasad, według których jest realizowana, pozwoli na ocenę jakości 

realizowanej usługi oraz ocenę profesjonalizmu pracowników w zakresie świadczenia pracy 

socjalnej.  

Profesjonalizm oznacza zdolność do samodzielnego, wydajnego i skutecznego 

działania W rozumieniu potocznym profesjonalne działanie pozostaje w opozycji do 

amatorstwa. Wykonać zadanie w nieprofesjonalny sposób oznacza wykonanie niezgodne z 

ustalonymi standardami w danej dziedzinie.  Profesjonalista to osoba, która posiada 

odpowiednie wykształcenie i niezbędną wiedzę, praktyk - biegły i skuteczny w działaniu, 

doskonale wykonujący swoją pracę, samodzielny, przestrzegający zasad etyki zawodowej.
10

 

Wykorzystując dane z systemu informatycznego możliwe jest określenie: 

 zróżnicowania działań podejmowanych przez pracownika, ustalenia czy dany 

pracownik wykorzystuje różnorodne formy oddziaływania i pomocy czy ogranicza się 

do kilku wybranych np. w jakim stopniu pracownik wykorzystuje zasoby instytucji, w 

której pracuje w zakresie korzystania z wsparcia specjalistów; 

 intensywności udzielanego wsparcia (liczba działań zrealizowanych w stosunku do 

danej rodziny w badanym okresie) – pracownik podejmujący sporadyczne, oddalone 

w czasie działania wobec rodziny ma niewielkie szanse wzbudzenia zmian i poprawę 

ich funkcjonowania;  

                                                           
10

 T. Oleksyn, op. cit., s. 83. 
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 wykorzystania w pracy socjalnej narzędzia kontraktu socjalnego. 

Dodatkowo z powyższego katalogu działań można wyszczególnić te, które mogą być 

traktowane, jako istotne wskaźniki oceny profesjonalizmu pracy, ponieważ ich realizacja 

wymaga posiadania wyższych niż przeciętne kompetencji zawodowych. Do tej grupy działań 

zaliczyć należy m.in. prowadzenie psychoedukacji w zakresie w zakresie pełnienia ról 

rodzicielskich czy też mediacje – realizacja tych zadań wymaga posiadania fachowej wiedzy 

fachowej z zakresu pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz wiedzy z zakresu 

rozwiązywania konfliktów i umiejętności prowadzenia mediacji. 

W kontekście rozważań dotyczących profesjonalizmu pracy istotne jest zwrócenie 

uwagi na działanie związane z współpracą z innymi specjalistami, wykorzystania zasobów 

osobowych wewnętrznych np. poprzez konsultacje ze specjalistami zatrudnionymi w tej 

samej jednostce, jak i korzystanie z zasobów zewnętrznych.  Wykorzystywanie w pracy 

działania polegającego na współpracy uzależnione jest od odpowiedniego rozpoznania 

zasobów środowiska, zakresu kompetencji osób zatrudnionych w innych instytucjach, których 

zadaniem jest świadczenie pomocy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Dodatkowo ten rodzaj działania wymaga posiadania odpowiednich kompetencji społecznych 

w zakresie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji, budowania zespołu – 

umiejętność zaangażowania w pracę z rodziną innych osób oraz zdolność do pracy w grupie.  

Współpraca z innymi specjalistami jest szczególnie istotna z punktu widzenia 

zwiększania skuteczności udzielanego wsparcia, realizacji wyznaczonych celów pracy z 

rodziną. Pracownik socjalny, nawet posiadający wysokie kompetencje zawodowe, nie może 

być specjalistą we wszystkich obszarach. Profesjonalne podejście do wykonywanej pracy 

oznacza świadomość własnych zasobów i ograniczeń oraz wyraża się postawą otwartości w 

zakresie poszukiwania wsparcia innych „pomagaczy”. Projektując plan pomocy dla rodziny 

wieloproblemowej pracownik musi uwzględnić zaangażowanie innych specjalistów, dzięki 

czemu możliwe będzie udzielenie fachowego wsparcia we wszystkich obszarach, w których 

występują dysfunkcje, jak również zintensyfikowanie oddziaływań skierowanych na rodzinę. 

Wartością dodaną realizowanego działania jest niewątpliwie jego walor edukacyjny – 

pracownik socjalny współpracując z innymi specjalistami ma możliwość poszerzania wiedzy 

oraz nabycia nowych umiejętności. 

Jednym z wyznaczników profesjonalizmu pracownika socjalnego powinna być 

umiejętność zastosowania w pracy metod i narzędzi pracy socjalnej, w szczególności 

prowadzenia pracy socjalnej w oparciu o kontrakt socjalny. Obok danych liczbowych 

dotyczących liczby zwartych kontraktów oraz liczby osób realizujących kontrakt konieczne 

jest wyodrębnienie wskaźników pozwalających na ocenę skuteczności pracy socjalnej 

prowadzonej w oparciu o to narzędzie. W celu uzyskania mierników w tym zakresie 

konieczne jest ewidencjonowanie w systemie informatycznym sposobu zakończenia realizacji 

kontraktu. 

Realizacja kontraktu socjalnego może zostać przerwana z przyczyn niezależnych od 

stron kontraktu lub kontrakt może zostać zerwany z winy osoby. W pozostałych sytuacjach 

zakończenie kontraktu oznacza osiągnięcie celu głównego. W związku z powyższym można 
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wyróżnić następujące kategorie sytuacji zgodnie, z którymi ewidencjonowane będzie 

zakończenie kontraktu: 

 zerwanie kontraktu przez osobę; 

 zakończenie realizacji kontraktu z przyczyn niezależnych od stron kontraktu np. 

zmiana sytuacji osoby uległa zmianie w takim stopniu, że wyznaczone cele są 

nieadekwatne i nie znajdują odzwierciedlenia w ocenie diagnostycznej; 

 realizacja celu głównego; 

 realizacja celu głównego i usamodzielnienie rodziny
11

. 

Praca z rodziną jest procesem, w wielu przypadkach z uwagi na złożoność 

występujących problemów, długotrwałym. Konstruując indywidualny plan pracy z rodziną 

pracownik musi ustalić kolejność realizowanych działań, czyli hierarchię celów do realizacji. 

W przypadku znacznej części rodzin w pierwszym okresie pracy celem nie będzie 

usamodzielnienie rodziny, lecz wyłącznie zmiana funkcjonowania obszarze, w którym 

rozwiązanie problemów jest sprawą najpilniejszą lub najbardziej istotną lub w obszarze, w 

ramach którego musi zaistnieć zmiana, aby możliwe było wdrażanie innych działań np. w 

przypadku problemu uzależnienia w pierwszej kolejności zaplanowane i realizowane powinny 

być działania związane z podjęciem leczenia odwykowego. W związku z powyższym zasadne 

jest wyodrębnienie zakończenia kontraktu w związku z realizacją celu głównego oraz 

zakończenia kontraktu i usamodzielnienia osoby/rodziny. 

Oczywiście ocena profesjonalizmu pracy socjalnej nie może opierać się wyłącznie na 

pomiarze ilościowym sporządzonym w oparciu o wskaźniki dotyczące liczby zrealizowanych 

działań i liczby rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej. Ocena ta musi być 

uzupełniona o analizę jakościową – analizę dokumentacji w zakresie pracy socjalnej, 

obserwacje zachowań pracownika, rozmowy.  

Wprowadzenie zasad prowadzenia pracy zgodnie z metodyką działania w pracy 

socjalnej oraz ewidencjonowania w systemie informatycznym działań podejmowanych w 

obszarze pracy socjalnej pozwoli na odbębnienie następujących kryteriów oceny jakości 

skuteczności tej formy pomocy: 

 wymiar usługi – okres, w jakim realizowana była praca socjalna; 

 intensywność oddziaływań pracownika socjalnego – liczba zrealizowanych działań w 

badanym okresie; 

 działania podejmowane w ramach pracy socjalnej – ich zróżnicowanie, liczba 

poszczególnych rodzajów działań np. współpraca z innymi specjalistami, organizacja 

poradnictwa specjalistycznego; 

 rezultaty prowadzonej pracy socjalnej – w odniesieniu do realizacji celów pracy 

socjalnej ustalonych w ramach metodycznego postępowania; 

 wykorzystanie narzędzia kontraktu socjalnego – liczba zawartych kontraktów, liczba 

osób realizujących kontrakt; 

 rezultaty pracy prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny, w tym liczba rodzin 

usamodzielnionych. 

                                                           
11

 Rozwiązanie wdrożone w MOPS Kraków. 
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2.2. Inicjowanie, rozwijanie nowych form pomoc w oparciu o rozpoznane 

potrzeby społeczności, w której działa jednostka - organizowanie i 

prowadzenie grupowych form wsparcia (grupy wsparcia, grupy 

edukacyjne), realizacja projektów socjalnych, tworzenie i realizacja 

programów pracy z wybranymi grupami osób 

 

Jednym z głównych zadań pomocy społecznej jest analiza i ocena zjawisk 

społecznych, a następnie inicjowanie i rozwijanie nowych usług socjalnych będących 

dopowiedzią na pojawiające się potrzeby społeczne. Nowoczesne instytucje pomocy 

społecznej nie mogą ograniczać się do świadczeń i usług zdefiniowanych w ustawie. Jednym 

głównych zadań jest rozwój nowych form pomocy i pozyskiwanie środków finansowych na 

ich realizację np. poprzez składanie ofert realizacji zadań w otwartych konkursach ofert. W 

tym zakresie instytucje pomocy społecznej powinny działać jak przedsiębiorstwa prywatne i 

kierować się zasadą konkurencji w zakresie oferowanych usług socjalnych – ich 

zróżnicowania, dostępności, a także atrakcyjności dla potencjalnych świadczeniobiorców. 

Pomimo że pojęcie atrakcyjności w odniesieniu do usług socjalnych nabiera nieco 

odmiennego sensu, to jednak ten aspekt nie może zostać pominięty w tworzeniu propozycji 

nowych form wsparcia.  

2.3. Standardy świadczenia wybranych usług 

 

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi realizuje się poprzez zwiększenie 

dostępności oraz poprawę jakości realizowanych usług w odniesieniu do zdefiniowanych 

standardów ich realizacji. Przez standardy świadczenia usług rozumie się wzorce, określone 

dla wybranych mierników oczekiwane wartości lub cechy. Dla mierników, które można 

zmierzyć oznacza to podanie wartości maksymalnej lub minimalnej, albo też pożądanej. 

Natomiast dla mierników opisowych podanie wzorca np. poprzez określenie, że usługa 

powinna być realizowana niezwłocznie, a klient powinien zostać obsłużony w kulturalny 

sposób. 
12

 

Poniżej przedstawiono propozycje standardów świadczenia wybranych usług 

realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. 

 

Tabela 6: Standardy realizacji wybranych usług.  

Usługa  Miernik  Standardy realizacji usług 

Praca socjalna 

Liczba rodzin objętych pomocą w 

formie pracy socjalnej 

Każda rodzina wymagająca wsparcia w 

formie pracy socjalnej zostaje objęta 

pomocą 

Sposób realizacji usługi  

Usługa jest realizowana zgodnie z 

metodycznym postępowaniem w pracy 

socjalnej 

Udział osoby/rodziny w 

planowaniu działań 

Osoba jest zaangażowana w proces 

diagnozy i ustalania planu pomocy 

                                                           
12

 M. Zawicki, S. Mazur (red.), op. cit,. s. 56. 
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Wymiar usługi 

Praca socjalna prowadzona jest do 

momentu rozwiązania sytuacji 

problemowej, która stanowiła jej przedmiot 

lub do chwili rezygnacji z usługi przez 

osobę / rodzinę. 

Pracownik kontaktuje się z rodziną 

minimum 2 razy w miesiącu. 

 

Działania podejmowane w ramach 

pracy socjalnej 

W ramach pomocy udzielanej rodzinie 

pracownik podejmuje różne rodzaje działań 

(np.  minimum 6 różnych form pracy 

socjalnej) 

Praca socjalna w oparciu o 

kontrakt  

Minimum 15% rodzin objętych pomocą w 

formie pracy socjalnej realizuje kontrakt 

socjalny 

Liczba rodzin w pracy, z którymi 

osiągnięte zostały wyznaczone cele 

pracy socjalnej 

Minimum 70 % rodzin objętych wsparciem  

Liczba rodzin usamodzielnionych  
Minimum 5%  rodzin usamodzielniło się  w 

wyniku udzielonego wsparcia 

Usługi opiekuńcze 

Termin realizacji Usługa realizowana jest niezwłocznie 

Wymiar usług 
Liczba realizowanych godzi usług 

odpowiada rozpoznanym potrzebom osoby 

Zakres usług 

Czynności realizowane w ramach usług 

odpowiadają rozpoznanym potrzebom 

osoby 

Szkolenia dla rodzin 

zastępczych 

Forma szkoleń 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem 

technik aktywizujących, uczestnicy 

szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe 

Osoba prowadząca szkolenie 

Szkoleniowiec posiada fachową wiedzę z 

zakresu tematyki szkolenia, jest 

przygotowany do prowadzenia zajęć 

Grup wsparcia Dostępność usług 

Informacja o grupie wsparcia jest 

zamieszczona w miejscu dostępnym dla 

wszystkich osób 

 

Ponadto kryterium, nie ujętym w powyższym zestawieniu, a wspólnym dla wszystkich 

rodzajów usług są postawy i zachowania pracowników – poszanowanie godności i prawa do 

samostanowienia osób korzystających z pomocy, kierowanie się zasadą dobra osób i rodzin.  

Analiza jakości realizowanych działań, profesjonalizmu musi być oparta w głównej 

mierze na metodach jakościowych, w szczególności analizie dokumentacji osoby/rodziny w 

zakresie umiejętności pracownika identyfikacji trudności oraz ich przyczyn, zasobów i 

deficytów, wyznaczania celów oraz oceny podjętych działań. W celu uzyskania pełnej 

informacji na temat sposobu realizacji działań przez pracowników konieczne jest 

prowadzenie badań satysfakcji klienta i oceny jakości oferowanych usług, w tym pracy 

socjalnej.  
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Ocena profesjonalizmu prowadzenia pracy socjalnej, skuteczności podejmowanych 

przez pracownika działań, jakości świadczonych usług (w odniesieniu do określonych 

standardów) oraz użyteczności nowych form pomocy  stanowi niezbędny element zarządzania 

efektywnością całej organizacji.  

 

2.4. Wykorzystanie analizy jakości realizowanych przez pracowników 

zadań, oceny ich skuteczności 

 

Kwestie związane z oceną jakości realizowanych zadań, usług mają fundamentalne 

znaczenie dla projektowania mechanizmów zarządzania organizacją. Wyniki analiz 

prowadzonych w tym obszarze mogą być wykorzystywane do: 

 określenia poziomu posiadanych przez zatrudnionych pracowników kompetencji 

zawodowych – określenie zasobów instytucji; 

 kształtowania polityki szkoleniowej instytucji; 

 kształtowania poziomu wynagrodzeń; 

 identyfikowania osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, wyłanianie 

liderów; 

 podejmowania decyzji w sprawach awansu zawodowego; 

 zmiany w organizacji pracy oraz czasu pracy w celu zwiększenia skuteczności 

świadczonych usług; 

 zmian w strukturze zatrudnienia poprzez wyodrębnienie stanowisk specjalistycznych - 

jednym z możliwych rozwiązań mających wpływ na podniesienie jakości 

realizowanych usług, skuteczność udzielanego wsparcia jest wyodrębnienie w 

strukturze zatrudnienia pracownika/ grupy pracowników delegowanych do pracy z 

określoną kategorią odbiorców usług np. osoby doznające przemocy. Pracę z rodziną, 

w której występuje określony problem prowadzi wówczas dwóch pracowników, przy 

czym działania jednego z nich skoncentrowane są wokół obszaru odpowiadającemu 

jego specjalizacji. Wprowadzenie do pracy z rodziną specjalisty stanowi formę 

wsparcia pracownika socjalnego. Niewątpliwie przyjęcie takie rozwiązania możliwe 

jest jednak w zasadzie w dużych i średnich ośrodkach pomocy społecznej. 

 

3. Kompetencje zawodowe, doskonalenie zawodowe, ocenianie 

pracowników  
 

Realizacja zadań przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie zależy w głównej mierze od kompetencji zawodowych zatrudnionych osób. 

Podstawowym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest on sam.  Posiadane przez niego 

kompetencje zawodowe rozumiane, jako wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności i 

motywacja decydują o skuteczności podejmowanych działań a tym samym wpływają na 

realizację celów instytucji. Dlatego też model nowoczesnej instytucji pomocy społecznej 
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powinien być budowany w oparciu o koncepcję organizacji uczącej się, opierającej swoje 

funkcjonowanie, wyznaczającej kierunki rozwoju w oparciu o poznanie, rozumienie i 

wykorzystywanie kapitału ludzkiego na wszystkich szczeblach swojej struktury 

organizacyjnej.  

Organizacja ucząca się to każda organizacja, która za cel stawia sobie rozwój 

kompetencji w takiej skali i w takim tempie, aby w jak najlepszym stopniu dostosować się do 

zmian i rozwijać się. Rozwój organizacji powinien opierać się na wspólnej i akceptowanej 

wizji przyszłości organizacji, podejściu całościowym i systemowym oraz na dążeniach 

pracowników do profesjonalizmu.
13

 Instytucja ucząca się nastawiona jest na rozwój, 

doskonalenie zawodowe swoich pracowników  

Skuteczną odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację w obszarze życia 

społecznego, pojawiające się nowe problemy, jest odpowiednio wykształcony, wyposażony w 

umiejętności praktyczne, personel instytucji pomocy społecznych.  

 

3.1. Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych  

 

Wyróżnia się dwa typy kompetencji: podstawowe i wyróżniające (kluczowe). 

Kompetencje podstawowe mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego wykonania zadań, 

natomiast kompetencje kluczowe wpływają na jego efektywność. Do kompetencji 

podstawowych zalicza się najczęściej wiedzę i umiejętności.
14

 

Szczególnie istotne z punktu widzenia skutecznej realizacji zadań są kompetencje 

kluczowe (dla organizacji, danego stanowiska lub indywidualnego pracownika). Lepszym 

rozwiązaniem dla instytucji jest posiadanie przez pracownika wybitnych kompetencji 

kluczowych i niższego poziomu kompetencji mających drugorzędne znaczenie niż przeciętny 

poziom wszystkich kompetencji wymaganych dla danego stanowiska.
 15

 Pracownik socjalny 

odznaczający się wysokimi kompetencjami związanymi z komunikacją - otwarty, potrafiący 

w precyzyjny i odpowiedni do możliwości klienta sposób przekazywać informacje, cierpliwy 

i empatyczny, ale posiadający przeciętne kompetencje związane z pracą administracyjno – 

biurową (np. niedostateczna znajomość obsługi komputera), ma większe szanse na 

zbudowanie pozytywnych relacji z rodziną objętą pomocą, a w rezultacie wsparcie jej w 

rozwiązaniu trudnej sytuacji w jakiej się znalazła czyli zrealizowanie wyznaczonych celów w 

obszarze pracy socjalnej.  

Określenie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych ma kluczowe 

znaczenie w kształtowaniu procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi: 

 planowania zatrudnienia; 

 doboru osób na dane stanowisko pracy – rekrutacja pracowników; 

 oceny pracy; 

                                                           
13

 T. Oleksy, op. cit., s. 240. 
14

 A. Pocztowski, op. cit., s. 118. 
15

 T. Oleksyn, op. cit., s. 21. 
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 wprowadzania zmian w strukturze zatrudnienia. 

Zasadniczym elementem kształtowania polityki zatrudnienia w instytucjach pomocy 

społecznej powinno określenie kompetencji zawodowych jakie powinien posiadać pracownik 

socjalny.  

Pomimo, zróżnicowania zadań realizowanych przez pracowników socjalnych 

zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, możliwe jest wyróżnienie 

oczekiwanych kompetencji zawodowych wobec wszystkich pracowników, do zadań których 

należy świadczenie pracy socjalnej.  

 

Tabela 7:  Oczekiwane kompetencje pracownika socjalnego, do którego obowiązków należy 

świadczenie pracy socjalnej. 

Kompetencje podstawowe Kompetencje kluczowe 

Wiedza fachowa i umiejętności praktyczne Komunikowanie się, budowanie relacji  

Gotowość uczenia się Współpraca 

Planowanie i organizowanie pracy Etyczne postępowanie  

Samodzielność i odpowiedzialność Rozwiązywanie problemów 

Decyzyjność Skuteczność  

 

Warunkiem wykorzystania kompetencji w doborze personelu oraz w procesie oceniania 

pracownika jest zdefiniowanie kompetencji i określenie konkretnych zachowań, postaw w 

jakich się przejawia. Poniżej przedstawiono propozycję opisu kompetencji, jakie powinien 

posiadać pracownik socjalny:  

 

Wiedza fachowa i umiejętności praktyczne: 

 przygotowanie pracownika do realizacji zadań; 

 umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce np. wiedzy w zakresie 

rozwiązywania konfliktów, pracy z osobami dotkniętymi przemocą, uzależnionymi; 

 znajomość metod i narzędzi pracy socjalnej i ich zastosowanie w praktyce; 

 znajomość obowiązujących w procedur, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa. 

Gotowość uczenia się: 

 aktualizowanie wiedzy poprzez korzystanie z różnorodnych form szkoleniowych i 

rozwojowych; 

 poszerzanie wiedzy we własnym zakresie (samokształcenie) poprzez korzystanie 

literatury fachowej; 

 korzystanie z konsultacji z przełożonymi, pracownikami posiadającymi wyższe 

kompetencje w danym obszarze. 

Planowanie i organizowanie pracy:  

 umiejętność określania kolejności realizacji zadań, planowanie zadań w czasie; 

 terminowość, sumienność, rzetelność w realizacji zadań.  
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Komunikowanie się i budowanie relacji: 

 aktywne słuchanie, umiejętność prowadzenia rozmowy; 

 precyzyjne wypowiadanie się,  

 dostosowanie sposobu wypowiadania się do możliwości rozmówcy (kod językowy), 

 empatia, cierpliwość.  

Współpraca: 

 korzystanie z usług innych specjalistów w organizowaniu pomocy dla rodzin; 

 udzielanie wsparcia współpracownikom, umiejętne nawiązywanie kontraktów; 

 umiejętność radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi; 

 umiejętność pracy w zespole. 

Decyzyjność: 

 samodzielne podejmowanie decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i 

informacje, w tym w sytuacjach nagłych, kryzysowych; 

 umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji;  

 umiejętność zaangażowania klienta z podejmowanie decyzji dotyczących jego osoby; 

mających wpływ na jego sytuację. 

Samodzielność i odpowiedzialność: 

 świadomość odpowiedzialności za własne działania, postawy, skutki zaniechania 

podjęcia koniecznych działań;  

 przyjmowanie odpowiedzialności; 

 samodzielność w realizacji zadań.  

Etyczne postępowanie: 

 znajomość etyki zawodowej; 

 jakość pracy i obowiązkowość; 

 szacunek, wrażliwość i empatia; 

 obiektywizm. 

Rozwiązywanie problemów: 

 właściwa analiza przyczyn pojawiających się problemów; 

 umiejętne formułowanie możliwości rozwiązania sytuacji problemowej, 

 prawidłowa ocena mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań;  

 wybór działań najbardziej adekwatnych do danej sytuacji.
16

 

Skuteczność: 

 umiejętność wyznaczanie celów działania,  

 wytrwałość w realizacji działań, 

 radzenie sobie z niepowodzeniami, 

 świadomość co, w jaki sposób jak czyli jakimi metodami, technikami i narzędziami 

możliwe jest zrealizowanie wyznaczonych celów. 

 

  

                                                           
16

 M. Sidor-Rządkowska, „Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników”, Oficyna Ekonomoczna, 

Kraków 2006, s. 125. 
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3.2. Doskonalenie zawodowe  

 

Kompetencje zawodowe nie są czymś stałym, a ich rozwój określany jest mianem 

doskonalenia zawodowego. Pod pojęciem tym należy rozumieć ogół działań związanych z 

pogłębieniem i poszerzaniem określonych elementów zasobów ludzkich oraz wyposażenia ich 

w nowe elementy niezbędne z punktu widzenia obecnych i przyszłych potrzeb.
17

 

Z uwagi na dynamikę zmian zachodzących w życiu społecznym, gospodarczym, 

kulturowym konieczne jest zapewnienie ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych 

pracowników poprzez planowanie i organizowanie różnych form dokształcania. Polityka 

szkoleniowa powinna zajmować jedno z centralnych miejsc w strategii zarządzania instytucji 

pomocy społecznej. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawarty jest w 

ustawie o pomocy społecznej - art. 119 ust 6, zgodnie z którym do zadań pracownika 

socjalnego należy podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach 

i samokształcenie. A zatem przepis ten wskazuje, że za rozwój zawodowy odpowiedzialna 

jest zarówno instytucja zatrudniająca pracownika, jak i sam pracownik. W związku z 

powyższym ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie są zobowiązane 

do podejmowania działań w zakresie planowania szkoleń oraz ich finansowania 

Organizując doskonalenie zawodowe instytucja ma do dyspozycji szereg technik 

szkoleniowych i rozwojowych:  

 wdrażanie do pracy, przekazywanie doświadczenia; 

 konsultacje z przełożonymi oraz pracownikami posiadającymi wyższe niż pozostali 

pracownicy kompetencje w danej dziedzinie; 

 zastępstwa i rotacja na stanowiskach pracy; 

 szkolenia zewnętrzne i zewnętrzne; 

 seminaria, konferencje; 

 superwizje;  

 dofinansowanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, studiów 

podyplomowych. 

 

3.2.1. Szkolenia  

 

Znaczna część szkoleń zewnętrznych adresowanych do pracowników socjalnych 

organizowana jest przez regionalne ośrodki polityki społecznej (rops), do zadań których 

należy organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Ośrodki, których 

celem jest rozwój kapitału ludzkiego nie mogą jednak ograniczać się wyłącznie do 

oferowanych przez rops lub inne instytucje nieodpłatnych szkolenia dla pracowników 

socjalnych. po pierwsze liczba osób mogących uczestniczyć w szkoleniach jest ograniczona, 

po drugie oferta szkoleń nie zawsze odpowiada wszystkim potrzebom szkoleniowym 

instytucji, w szczególności średnich i dużych ośrodków.  

                                                           
17

 A. Pocztowski, op. cit., s. 226 – 227. 
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Instytucje pomocy społecznej, dla których kwestią priorytetową jest zapewnienie 

wysokiej jakości usług oraz wzmocnienie skuteczności podejmowanych przez pracowników 

socjalnych działań, muszą przeznaczać środków finansowe na zakup szkoleń dla 

pracowników.  Ważną kwestią jest jednak, aby zakupione szkolenia odpowiadały 

rzeczywistym potrzebom pracowników. W tym celu planowanie szkoleń powinno być oparte 

na przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych.  

Jednym ze źródeł informacji w tym obszarze jest niewątpliwie ocena kompetencji 

zawodowych pracowników oraz porównanie kompetencji oczekiwanych z rzeczywistymi 

kompetencjami osób realizujących dane zadania. 

Ponadto informacje w tym zakresie powinny być również pozyskiwane na podstawie 

ankiet przeprowadzonych wśród pracowników. 

Ważnym elementem kształtowania w instytucji mechanizmów związanych z 

doskonaleniem zawodowym jest organizacja szkoleń wewnętrznych Kluczowa w tym 

zakresie jest umiejętność instytucji jako organizacji identyfikowania pracowników 

posiadających wysokie kompetencje zawodowe lub wiedzę specjalistyczną, którzy 

równocześnie posiadaliby umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń. Brak umiejętności 

lub brak zgody pracownika na prowadzenie szkoleń nie wyklucza możliwości wykorzystania 

potencjału pracownika i zaangażowania go w proces rozwoju kompetencji zawodowych 

innych pracowników poprzez udzielanie konsultacji.  

Możliwości instytucji w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń wewnętrznych 

uzależnione są od liczby zatrudnionych pracowników. Szkolenia wewnętrzne mają 

niewątpliwe szanse rozwoju w średnich i dużych ośrodkach pomocy społecznej. 

Szkolenia stanowią niewątpliwe bardzo istotny element procesów doskonalenia 

zawodowego pracowników. Niemniej jednak w praktyce ogólna liczba osób mogących 

uczestniczyć w szkoleniach jest znacznie niższa niż liczba ogółu zatrudnionych w jednostkach 

pracowników.  Kluczowe zatem jest ustalenie kryteriów wyboru uczestników danego 

szkolenia. Decyzja o skierowaniu pracownika na szkolenia powinna być podejmowana w 

oparciu o następujące kryteria: 

 konieczność uzupełnienia lub poszerzenia wiedzy fachowej, praktycznych 

umiejętności; 

 powierzenie pracownikowi nowych zadań wymagających zdobycia nowych 

kwalifikacji; 

 tematyka szkolenia – czy zakres szkolenia związany jest w opisem zajmowanego 

stanowiska, realizowanymi przez pracownika zadaniami; 

 dotychczasowy udział pracownika w szkoleniach – w tym celu konieczne jest 

prowadzenie ewidencji szkoleń, na podstawie której możliwe będzie ustalenie w 

jakich szkoleniach brał dany pracownik, jak często pracownik uczestniczy w 

szkoleniach; 

 wykorzystanie przez pracownika zdobytych podczas informacji, umiejętności, w tym 

możliwość przeprowadzenia przez pracownika szkolenia wewnętrznego. 

 

Pomimo, że kryterium związane z umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy 

zdobytej na szkoleniu zarówno w kontekście prowadzenia pracy z osobą/rodziną, jak i 
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wsparcia pozostałych pracowników wymienione jest jako ostatnie, powinno stanowić 

podstawę decyzji o skierowaniu pracownika na szkolenie.  

 

3.2.2. Wprowadzanie do pracy 

 

Szczególną formą szkoleń wewnętrznych jest wdrażanie do pracy nowych 

pracowników. Podjęcie nowej pracy stanowi trudny okres w życiu człowieka. Każda nowo 

zatrudniona osoba potrzebuje czasu, aby stać się pełnowartościowym pracownikiem. 

Adaptacja do pracy obejmuje dwa główne obszary: przystosowanie się do treści i warunków 

pracy oraz adaptacja do materialnego środowiska pracy i czasu pracy. Ponadto nowo 

zatrudniona osoba musi dostosować się do zwyczajów i norm panujących w społeczności 

organizacji (wymiar społeczny adaptacji).
18

  

Wśród czynników wpływających na proces przystosowania się nowo zatrudnionych 

pracowników znajdują się m.in: 

 predyspozycje psychofizyczne pracowników; 

 przygotowanie do wykonywania pracy; 

 dotychczasowe doświadczenie; 

 organizacja procesu wprowadzania do pracy; 

 kompetencje osoby wdrażającej do pracy.  

 

Z uwagi na charakter pracy pracownika socjalnego, w szczególności podmiot jego 

oddziaływań, duży zakres samodzielności i związanej z nią odpowiedzialności, konieczne 

jest, aby nowo zatrudniane osoby wdrażane były do pracy pod nadzorem doświadczonych, 

posiadających wysokie kompetencje zawodowe pracowników – specjalistów pracy socjalnej.  

 

3.2.3. Superwizja w pracy socjalnej 

 

Superwizja w pracy socjalnej to forma wsparcia pracownika socjalnego. Jest to 

wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, rozważań nad źródłami trudności w pracy z 

rodziną, szukaniem istoty problemu, odkrywaniem nowych rozwiązań. Celem superwizji jest 

pomoc pracownikowi socjalnemu w przyjrzeniu się jego własnemu doświadczeniu w pracy z 

rodziną, ewentualnym przeszkodom w kontakcie w nią, jak również zapewnienie wysokiej 

jakości świadczonej pracy socjalnej. Superwizja może przebiegać indywidualnie lub 

grupowo. Jednym z najbardziej istotnych aspektów superwizji jest jej wymiar edukacyjny.  

Superwizja pracy socjalnej nadal nie jest zjawiskiem dość powszechnym, w głównej 

mierze realizowana jest w dużych ośrodkach. Powyższy stan rzeczy związany był z brakiem 

regulacji prawnych w tym zakresie, które gwarantowałyby pracownikom socjalnym prawo do 

korzystania z poradnictwa superwizora pracy socjalnej. Zmiana ustawy o pomocy społecznej 

kwietnia 2011 roku wprowadza regulacje w zakresie korzystania przez pracowników z 

wsparcia w formie superwizji. Zgodnie z art. 121 a) ustawy pracownik socjalny ma prawo do 

                                                           
18

 A. Pocztowski, op. cit., s. 151 – 152.  



32 
 

korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na 

celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu 

świadczonych usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu 

z pracodawcą co do wyboru formy i osoby udzielającej porad.  

Powyższy przepis reguluje również kwestie związane z uprawnieniami do pełnienia 

funkcji superwizora – warunkiem jest ukończenie szkolenia z zakresu superwizji pracy 

socjalnej i uzyskanie certyfikatu superwizora.  

Regulacje w zakresie superwizji pracy socjalnej wchodzą w życie dopiero 31 grudnia 

2013 roku. 

 

3.2.4. Konsultacje  

 

Jedną z form doskonalenia zawodowego są konsultacje z przełożonymi oraz z 

specjalistami – pracownikami tej samej instytucji posiadającym większy zasób wiedzy fachowej i 

praktycznych umiejętności pracy z określoną grupą osób lub specjalistami zatrudnionymi w innych 

instytucjach.  

Szczególnie wartościowe pod względem edukacyjnym jest wspólne podjęcie działań w 

rodzinie. Pracownik wymagający wsparcia ma okazję zobaczyć obserwować sposób 

prowadzenia pracy socjalnej z daną grupą osób przez pracownika posiadającego wiedzę i 

umiejętności w tym zakresie.  

Możliwość korzystania z wsparcia specjalistów uzależniona jest oczywiście od tego 

czy w jednostce zatrudnione są osoby posiadające specjalizację w zawodzie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 

r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. Nr 154, poz. 1289) w 

zakresie przygotowania specjalistycznego ustalone zostały następujące kierunki pracy socjalnej z: 

 dziećmi; 

 osobami starszymi; 

 osobami bezrobotnymi; 

 osobami z zaburzeniami psychicznymi; 

 osobami upośledzonymi umysłowo; 

 osobami będącymi ofiarami przemocy; 

 osobami niepełnosprawnymi fizycznie; 

 osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków; 

 osobami bezdomnymi wychodzącymi z bezdomności oraz rodzinami tych osób; 

 cudzoziemcami, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców. 

 

Uwzględniając wyzwania stojące przed instytucjami pomocy społecznej konieczne wydaje się 

wyodrębnienie specjalizacji związanej z pozyskiwaniem środków na realizację nowych usług 

socjalnych, zarządzania projektami 
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3.2.5. Mentoring  

 

Szczególną formą wsparcia pracowników posiadających niższe niż oczekiwane 

kompetencje zawodowych, z mniejszym doświadczeniem zawodowym jest mentoring. „Jest 

to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie 

potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na 

tym, aby uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał organizację i siebie, 

rozwijając w ten sposób samoświadomość i satysfakcję”.
19

 Mentoring nie tylko rozwija 

kompetencje zawodowe pracownika, lecz także zwiększa jego identyfikację z organizacją 

oraz jej celami.  

 

3.3. Ocenianie pracowników 

 

Jak już wspomniano ocenianie pracownika odbywa się w na każdym etapie pracy, nie 

zawsze jednak ma formalizowany charakter. Cele oceny rozpatrywane są z perspektywy 

pracodawcy tj. możliwości wykorzystania potencjału pracownika dla realizacji celów 

organizacji, jak i z perspektywy pracownika. Ocena z punktu widzenia pracownika pełni dwie 

funkcje: 

 ewaluacyjnej – ocena jakości realizowanej pracy, skuteczności podejmowanych 

działań, stopnia wywiązywania się z powierzonych obowiązków; 

 rozwojowej – ocena potencjalnych możliwości pracownika.
20

 

Ocenianie pracowników będzie spełniać swoje funkcje wyłącznie w sytuacji gdy jest 

działaniem ustrukturyzowanym, prowadzonym w sposób planowy i ciągły. W tym, celu 

tworzone są systemy ocen. 

Stosowanie systemu ocen dostosowanych do specyfiki organizacji, pozwala na: 

 zwiększenie efektywności zarządzania instytucją; 

 określenie aktualnego i możliwego do osiągnięcia poziomu wydajności  pracy; 

 poprawę jakości świadczonej pracy; 

 tworzenie systemu wynagrodzeń; 

 ocenę i selekcję osób przeznaczonych do awansu; 

 właściwe motywowanie pracowników; 

 określanie potrzeb szkoleniowych.
21

 

Jednym z warunków skuteczności systemu oceniania jest jego powszechne 

zastosowanie tj. ocenianie dotyczy wszystkich zatrudnionych.  W chwili obecnej w 

instytucjach pomocy społecznej osoby zatrudnianie są na stanowiskach urzędniczych i 

pomocniczych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

                                                           
19

 Sebastian Karwala http://mentoring.com.pl/Mentoring_strategia_rozwoju.pdf 
20

 M. Sidor-Rządkowska, op. cit., s. 15. 
21

 Ibid., s. 16. 

http://mentoring.com.pl/Mentoring_strategia_rozwoju.pdf


34 
 

(DZ. U. Nr 223, poz. 1458) obowiązkowej ocenie podlegają tylko pracownicy samorządowi 

zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych. A zatem ocenie podlega tylko grupa 

pracowników, do której nie zaliczają się pracownicy socjalni, których praca stanowi 

kluczowy element funkcjonowania instytucji. 

Z punktu widzenie realizacji celów organizacji jako całości konieczne jest wprowadzenie 

przez instytucje pomocy społecznej systemu ocen obejmujących wszystkich pracowników, 

bez względu na to na jakim stanowisku są zatrudnieni – urzędniczym czy pomocniczym. 

Podstawowym narzędziem oceny pracownika jest arkusz oceny. Arkusz powinien 

zawierać: 

  informacje na temat pracownika – dane osobowe, wykształcenie, staż pracy, przebieg 

kariery zawodowej, obecnie zajmowane stanowisko wraz z jego opisem 

 część wypełnianą przez przełożonego, zawierającą informacje na temat efektów pracy 

w wymiarze jakościowym i ilościowym, relacji z innymi pracownikami, 

zaangażowania, samodzielności. 

 część wypełnianą przez ocenianego pracownika (samoocena), której celem jest 

poznanie poglądów pracownika na temat oceny rezultatów własnej pracy, motywacji 

do podnoszenia kompetencji zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy.
22

 

 

  

                                                           
22

 A. Pocztowski, op.cit., s. 239 – 240. 
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Propozycje arkusza oceny pracownika socjalnego ops oraz kwestionariusz samooceny pracownika. 

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA 

Część I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cczzz 

 

 

 

  

Imię i nazwisko pracownika……………………………………………………………………. 

Stanowisko………………………………………………………………………………………  

Staż pracy……………………………………………………………………………………… 

Data objęcia obecnie zajmowanego stanowiska………………………………………………... 

Data oceny………………………………………………………………………………………. 

Okres objęty oceną……………………………………………………………………………… 
 

Opis stanowiska (zakres czynności): prowadzenie pracy socjalnej, analiza i ocena zjawisk 

powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, prowadzenie 

postępowań w sprawach przyznania świadczeń, w tym przeprowadzanie rodzinnych 

wywiadów środowiskowych, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom tego 

potrzebującym w zakresie rozwiązywania problemów życiowych, współpraca i współdziałanie 

z innymi specjalistami, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 

w trudnej sytuacji. 

Skala ocen:  

Ocena 1 – zdecydowanie poniżej przeciętnej, nie spełnia wszystkich wymagań 

Ocena 2 – poniżej przeciętnej, spełnia niektóre wymagania 

Ocena 3 – realizuje zadania na przeciętnym, wystarczającym poziomie, spełnia oczekiwania 

zadowalająco 

Ocena 4 – powyżej przeciętnej, spełnia oczekiwania, 

Ocena 5 – znacznie przekracza wymagania, wyraźnie wyróżnia się spośród innych 
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 Część II  

Kryterium oceny Stopień realizacji  

Kwalifikacje  

Wiedza fachowa – znajomość metod i 

narzędzi pracy socjalnej, umiejętność 

zastosowania wiedzy w praktyce 

    

Gotowość doskonalenia zawodowego – 

podnoszenie kompetencji zawodowych 

poprzez udział  w szkoleniach, 

konferencjach, korzystanie z porad i 

konsultacji przełożonych, specjalistów 

samokształcenie,  

    

Efektywność wykonywania zadań 

Organizacja pracy, umiejętność 

ustalania priorytetów, efektywne 

wykorzystywanie czasu, 

    

Stosunek do pracy – terminowość, 

rzetelność, dokładność solidność w 

realizacji zadań, 

    

Jakość  pracy - świadczenie usług 

zgodnie z ustalonymi standardami, 

gotowość podejmowania nowych zadań 

mających na celu zwiększenie 

skuteczności oferowanych prze 

instytucje usług 

    

Postawy, cechy osobowościowe pracownika, zachowania 

Rozwiązywanie problemów i 

podejmowanie decyzji – umiejętność 

identyfikacji sytuacji problemowych, 

formułowania propozycji rozwiązań, 

umiejętność wyciągania prawidłowych 

wniosków, 

    

Komunikacja – umiejętność 

precyzyjnego formułowania myśli, 

aktywnego słuchania i budowania 

relacji,  

    

Współpraca – umiejętność pracy 

zespołowej, szacunek dla innych,  
    

Postawa etyczna – poszanowanie 

godności osób i ich prawa do 

samostanowienia, równe traktowanie, 

zachowanie tajemnicy służbowej. 
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Ocena słowna – uzasadnienie oceny: 

Kwalifikacje……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Efektywność wykonywania zadań…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Postawy, cechy osobowościowe i zachowania………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena ogólna: 

Znacznie 

poniżej 

oczekiwań 

Nie spełnia 

oczekiwań 

Spełnia 

oczekiwania 

Powyżej 

oczekiwań 

Wyróżniający 

się 

 
    

 

Mocne strony pracownika……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Obszary wymagające dalszej poprawy………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis ocenianego pracownika 

Data i podpis oceniającego  
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KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRACOWNIKA 

 

Imię i nazwisko pracownika……………………………………………………………………. 

Stanowisko………………………………………………………………………………………  

Staż pracy……………………………………………………………………………………… 

Data objęcia obecnie zajmowanego stanowiska………………………………………………... 

Proszę określić swoje najważniejsze obowiązki? 

Realizacja, których zadań sprawia Panu/i najwięcej trudności? 

Realizacja, których zadań przynosi Panu/i najwięcej satysfakcji? 

Co zmieniłby/zmieniłaby Pan/i w swojej pracy, aby wykonywać zadania jeszcze lepiej? 

Co uważa Pan/i za swój największy sukces w minionym okresie? Jakie czynniki umożliwiły 

jego osiągnięcie?  

Jak ogólnie ocenia Pan/i wyniki swojej pracy? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby 

osiągane przez Pana/ia rezultaty były jeszcze lepsze? 

Jakie zmiany wprowadziłby/aby Pan/i w organizacji pracy? 

Jakie sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa Pan/i za najbardziej 

odpowiednie? 

Proszę podać w jakich szkoleniach chciałby/aby Pan/i uczestniczyć w najbliższym okresie?
23

 

  

                                                           
23

 M. Sidor Rządkowska, op. cit., s. 72, s. 199- 250.  
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Podsumowanie  
 

Rozważając możliwości i kierunki rozwoju instytucji pomocy społecznej należy 

przede wszystkim szukać odwołań i wzorców w koncepcjach związanych z nowym 

zarządzaniem publicznym (New Public Management). Podstawowym kierunkiem przemian 

jest odejście od tradycyjnego modelu administracji publicznej, nakierowanego na procedury, 

na rzecz administracji zorientowanej na osiąganie rezultatów, stosującej instrumenty 

zarządzania stosowane w sektorze prywatnym.  W tym celu instytucje pomocy społecznej 

muszą wprowadzić systemy wynagradzania oparte o kryterium efektywności pracy, 

precyzyjnie określić cele i zadania organizacji oraz wypracować mierniki, w oparciu o które 

możliwa będzie ocena ich realizacji.
24

 

Określając model instytucji pomocy społecznej należy uwzględnić następujące 

aspekty jej funkcjonowania: 

1) Polityka personalna instytucji w zakresie planowania zatrudnienia, wprowadzania 

zmian w strukturze zatrudnienia i w organizacji pracy powinna bazować na 

systematycznej analizie obciążenia pracą. 

2) Kształtowanie systemów wynagrodzeń w oparciu o analizę jakości pracy realizowanej 

przez pracowników,  

3) Rozwój instytucji pomocy społecznej jako organizacji uczącej się. Rozwój zasobów 

ludzkich, tworzenie zasobów wiedzy i umiejętności jako kluczowego elementu 

strategicznego rozwoju całej organizacji. Przeznaczanie środków finansowych na 

dokształcanie pracowników. Wdrożenie systemu szkoleń wewnętrznych. 

4) Wprowadzenie systemów ocen pracowników. 

5) Określenie standardów świadczenia usług socjalnych, w szczególności w odniesieniu 

do pracy socjalnej, jako warunku koniecznego podwyższania ich jakości. 

6) Wycofywanie się z bezpośredniego świadczenia usług, zlecanie realizacji zadań z 

zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym.  

7) Partycypacja społeczna. Włączanie organizacji społecznych, społeczności lokalnych w 

rozwiązywanie problemów społecznych dotyczących członków danej społeczności.  

8) Realizacja projektów, pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań 

pomocy społecznej. Rozwój kompetencji pracowników w zakresie zarządzania 

projektami. 

9) Zmiany w organizacji pracy poprzez wprowadzanie systemów opartych na pracy 

zespołowej. Zwiększenie skuteczności świadczonej pomocy poprzez wykorzystanie 

zasobów innych pracowników. Rozwój pracy w oparciu o zespoły interdyscyplinarne.  

 

Oczywiście możliwość wprowadzenia zmian w zarządzaniu, ich skala uzależniona jest od 

wielkości instytucji, jej zasobów ludzkich, materialnych i proceduralnych. Przedstawione 

postulaty w głównej mierze dotyczą średnich i dużych instytucji.   

 

                                                           
24

 S. Mazur (red.), „Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych”, Kraków 2004, s. 14. 
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Słowniczek 

 

Analiza obciążenia pracą – pomiar ilościowy wykonywanej pracy (realizowanych 

czynności), oparty na obiektywnych, mierzalnych i przejrzystych kryteriach. 

 

Doskonalenie zawodowe – ogół działań związanych z aktualizowaniem i pogłębianiem 

wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem, mający na celu ciągłą 

poprawę jakości wykonywanej pracy.  

 

Kompetencje zawodowe – wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności i motywacja 

pracownika, które decydują o skuteczności podejmowanych działań, jakości wykonywanej 

pracy. 

 

Kontrakt socjalny - pisemna  umowa zawarta z osobą ubiegającą się o świadczenia pomocy 

społecznej, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy w celu wzmocnienia 

aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. Kontrakt zawierany jest przez pracownika socjalnego zatrudnionego w 

ośrodku pomocy społecznej, miejskim ośrodku pomocy społecznej/miejskim ośrodku 

pomocy rodzinie, powiatowym centrum pomocy rodzinie, w celu określenia sposobu 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej.  

 

Miejski ośrodek pomocy społecznej/miejski ośrodek pomocy rodzinie - jednostka 

organizacyjna pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu, wykonująca zadania w 

zakresie pomocy społecznej (zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone z zakresu 

administracji rządowej).  

 

Ocena pracowników – narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, pozwalające 

na monitorowanie i kontrolowanie wykonywanej przez pracownika pracy. Ocenianie jest 

procesem, w ramach którego dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, 

zachowań oraz jakości, skuteczności wykonywanych zadań. 

 

Ośrodek pomocy społecznej  - jednostka organizacyjna pomocy społecznej w gminie, 

wykonująca zadania w zakresie pomocy społecznej (własne oraz zlecone z zakresu 

administracji rządowej). 

 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie - jednostka organizacyjna pomocy społecznej w 

powiecie, wykonująca zadania w zakresie pomocy społecznej (zadania własne powiatu 

oraz zlecone z zakresu administracji rządowej).  

 

Praca socjalna - działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
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pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi.  

 

Rodzinny wywiad środowiskowy – czynności podejmowane w ramach prowadzonego 

postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w 

tym wejście w środowisko, ustalenie sytuacji życiowej osoby/rodziny ubiegającej się o 

pomoc, wypełnienie kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w razie 

konieczności, zobowiązanie strony do doręczenia dokumentów niezbędnych do 

zakończenia postępowania.  

 

Standard – wspólnie ustalone kryterium, które określa najbardziej pożądane cechy czegoś, 

np. realizowanej usługi. 

 

Superwizja  pracy socjalnej - proces, w którym pracownik socjalny współpracuje z 

superwizorem w celu poszukiwania źródeł występujących  trudności, możliwości ich 

przezwyciężenia, nowych rozwiązań. Polega na konsultowaniu kwestii związanych z 

wykonywaniem pracy socjalnej w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest 

zwiększenie efektywności pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników 

socjalnych, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nich usług.  
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