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1. Rodzaje czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego: analiza 

powiązania czynności związanych z wykonywaniem pracy socjalnej i 

czynności związanych z przyznawaniem świadczeń w trybie postępowania 

administracyjnego 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pracują m.in. z następującymi grupami klientów:  

 rodziny zastępcze; 

 matki samotnie wychowujące dzieci; 

 osoby doświadczające przemocy; 

 osoby niepełnosprawne; 

 usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej; 

 cudzoziemcy,  

 inni, w tym osoby w kryzysie (zwłaszcza kryzysach rodzinnych, osobistych, niezwiązanych z 

przemocą w rodzinie, mieszkańcy powiatu wymagający poradnictwa specjalistycznego (z 

powodów niewskazanych już w ww. grupach). 

Istotną rolę i znaczenie należy przypisać pracy socjalnej, która jako zadanie ustawowe nie jest 

uwzględniona w ustawie o pomocy społecznej jako podstawowa usługa pomocy społecznej w powiecie. 

Zdaniem ZE należy uwzględnić to zadanie i wpisać jako kluczowe. Ponadto proponujemy dla 

prawidłowego realizowania tej usługi, nadać pracy socjalnej szczególne znaczenie i stworzyć prawne 

warunki dla jej specjalizacji,  profesjonalizacji oraz organizacji w strukturach powiatowego systemu 

wsparcia. Mimo braku zapisów ustawowych praca socjalna w pcpr jest realizowana, gdyż tego 

wymagają klienci i bez niej nie można mówić o pracy z jednostką, czy grupą docelowych odbiorców 

wsparcia w powiecie.  

Każda z grup klientów objętych pomocą i wsparciem w powiecie wymaga specyficznej obsługi 

z punktu widzenia pracy socjalnej i administracyjnej. Nie wszystkie wymienione grupy są sensu stricte 

beneficjentami ostatecznymi udzielanej pomocy, np. rodziny zastępcze. Pomoc udzielana rodzinom 

zastępczym w dużej części skierowana jest do dzieci w nich umieszczonych, a praca socjalna z rodziną 

zastępczą ma umożliwić dzieciom powrót do rodziny biologicznej, poradnictwo specjalistyczne np. 

rodzinne, psychologiczne, prawne. Podejmowane są także wszelkie działania zmierzające do poprawy 

sytuacji bytowej dzieci na co pozwalają np. uprawnienia dyrektora pcpr do występowania przed sądem 

o świadczenia alimentacyjne od osób zobowiązanych. Podobna sytuacja ma miejsce z osobami 

niepełnosprawnymi. Tu praca socjalna w dużej mierze polega i skupia się na aktywizacji środowiska 
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lokalnego, domowego, rodzinnego, współtworzeniu grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich 

rodzin, natomiast praca administracyjna ukierunkowana jest na udzielanie pomocy finansowej ze 

środków PFRON. Świadczenia wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powszechnie stosowanej praktyce nie są przyznawane  w trybie 

postępowania administracyjnego, dlatego te świadczenia nie będą uwzględniane w modelu oddzielenia 

świadczeń od pracy socjalnej. 

Bardzo ważną sprawą jest określenie jakiego typu strukturę stanowi dany powiat jakie ma definiowane 

problemy i zasoby, w tym zasoby kadrowe pcpr. Różnie wówczas wygląda podział zadań i struktura 

organizacyjna. Zazwyczaj w małym ośrodku jedna lub dwie osoby pełnią wszystkie role związane z 

realizacją zadań tzn. od bycia zwykłym pracownikiem administracyjnym realizującym zadania typu: 

 przygotowanie decyzji administracyjnej; 

 przygotowanie listy wypłat; 

 przygotowanie projektów porozumień pomiędzy powiatami; 

 przygotowanie umów z rodzinami zawodowymi; 

 wprowadzanie danych do programów komputerowych oraz sprawozdawczość; 

do realizacji zadań bezpośrednio związanych z pracą socjalną: 

Faktycznie (zgodnie z danymi KRB) pracownik socjalny małego powiatowego centrum pomocy 

rodzinie na pracę socjalną przeznacza niecałą połowę swojego czasu pracy. Większość obowiązków to 

jednak te związane z koniecznością załatwiania innych, często czysto administracyjnych zadań. Ilość 

osób bezpośrednio zajmujących stanowisko pracownika socjalnego w powiecie, w którym zamieszkuje 

ok. 60.000 mieszkańców to często 2 osoby. Zatem pracownicy socjalni prócz wszystkich wymienionych 

wcześniej zadań muszą także organizować wsparcie dla rodzin zastępczych, rodziców biologicznych 

dzieci w nich umieszczonych, rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w domach dziecka. 

Pracownicy socjalni zajmują się także opracowywaniem i realizacją strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 

Wśród wszystkich czynności, które wykonuje pracownik socjalny najbardziej interesujące z punktu 

widzenia niniejszej pracy są czynności związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie 

przyznawania świadczeń, ponieważ z jednej strony mają one charakter administracyjny, a z drugiej są 

ściśle powiązane z pracą socjalną. Analiza tych czynności jest konieczna jeśli rozważany jest problem 

oddzielenia pracy socjalnej od czynności związanych z procedurą administracyjną, Poniższa tabela 

obrazuje te czynności. 
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Tabela 1: Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń w trybie 

postępowania administracyjnego i ich związek z pracą socjalną w świetle zadań realizowanych przez powiat. 

Etapy postępowania 

Przykładowe czynności 

pracownika socjalnego 

związane z postępowaniem 

administracyjnym 

Związek czynności pracownika socjalnego, 

wykonywanych w procesie przyznawania 

świadczeń w trybie postępowania 

administracyjnego, z pracą socjalną 

Wszczęcie 

postępowania 

 

1. Diagnoza: a) wstępna, b) 

pogłębiona w zależności od 

oczekiwań i potrzeb klienta. 

2. Ustalenie oczekiwań klienta 

dotyczących  pomocy 

(świadczeń). 

2. Informowanie klienta o 

możliwych świadczeniach i 

procedurze ich przyznawania. 

1. Wstępne ustalenie, czy klient wymaga 

wsparcia w postaci pracy socjalnej. 

2. Udzielenie niezbędnych informacji, 

(poradnictwo), w tym poinformowanie klienta o 

możliwościach uzyskania pomocy w środowisku 

lokalnym. 

Poinformowanie, że zadaniem 

klienta jest w pierwszej kolejności 

wykorzystywanie własnych 

możliwości i uprawnień oraz 

współpraca z pracownikiem 

socjalnym. 

Rozeznanie czy klient ma inne, poza pomocą 

społeczną, możliwości i uprawnienia, których 

wykorzystanie może poprawić jego sytuację. 

Przyjęcie wniosku lub 

podejmowanie procedury z 

urzędu. 

Pomoc w sformułowaniu wniosku. 

Ustalanie uprawnień 1. Ustalanie sytuacji materialnej 

klienta 

2. Przekazanie informacji co w 

pomocy społecznej uważamy za 

dochód np. informacji o 

wysokości dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego gospodarstwa 

rolnego, sposobu obliczania 

alimentów. 

3. Przekazanie informacji jakie 

dokumenty mogą poświadczyć 

trudną sytuację materialną. 

1. Poradnictwo w zakresie ustalania uprawnień. 

1. Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających sytuację 

materialną klienta.  

2. Przekazanie informacji o 

instytucjach oraz dokumentach 

jakie należy złożyć, aby 

potwierdzić sytuację materialną. 

Doradztwo i poradnictwo o instytucjach i 

dokumentach uprawniających do uzyskania  

świadczeń. 

pomoc w dokumentowaniu stanu faktycznego w 

sytuacji bezradności klienta 



 
 

 
 

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a6

 

 1. Uświadamianie klientowi co wpływa na jego 

sytuację poprzez dokonanie analizy i wstępnej 

diagnozy sytuacji klienta. Udział klienta w 

procesie, komunikacja dostosowana do poziomu 

jego percepcji. 

2. Analiza ustaleń zebranych w toku  diagnozy 

wstępnej 

Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających przyczynę 

trudnej sytuacji klienta. 

 

1. Doradztwo jakie dokumenty potwierdzają 

sytuację osobistą , materialna i zdrowotną klienta 

(np. karty wypisu ze szpitala, recepty, 

zaświadczenia z PUP, orzeczenia o 

niepełnosprawności). 

2. Doradztwo i poinformowanie o instytucjach 

potwierdzających sytuacje klienta. 

1. Ustalanie indywidualnych 

okoliczności  mogących mieć 

wpływ na formę, rodzaj, 

wysokość świadczenia. 

2. Gromadzenie dokumentów 

potwierdzających te okoliczności.  

 

1. Omówienie okoliczności, które mogą mieć 

wpływ na trudną sytuację np. zdarzenie losowe, 

uszczerbek na zdrowiu, konieczność 

przeprowadzenia remontu, naprawy. 

2. Informowanie o okolicznościach, przyczynach 

które mogą mieć wpływ na pomoc. 

3. Informowanie o instytucjach potwierdzających 

dokonane ustalenia, mogących mieć wpływ na 

formę, rodzaj i wysokość świadczeń.  

4 Ustalenie planu pomocy dostosowanej do 

potrzeb klienta.  

5. Proponowanie i opiniowanie przyznawania 

pomocy  

Ustalenie zasad współpracy z 

klientem niezbędnej i koniecznej 

w przypadku udzielania pomocy. 

1. Motywowanie klienta do podjęcia działań 

zmierzających do poprawy jego sytuacji. 

2. Ustalenie zobowiązań obu stron w celu 

poprawy sytuacji klienta, wykorzystując m.in. 

IPI, IPU, kontrakt socjalny. 

Wydanie decyzji 

administracyjnej 

Ustalenie podstaw prawnych.  

Obliczanie wysokości świadczeń 

pieniężnych obligatoryjnych. 

 

Ustalanie 

wysokości/zakresu/formy 

pozostałych  świadczeń. 

 

Obliczanie wysokości odpłatności 

za świadczenie. 

 

Wnioskowanie o przyznanie 

świadczeń fakultatywnych. 
 

Wprowadzenie danych 

świadczeniobiorców do 

odpowiedniego programu 

komputerowego. 
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Przygotowanie uzasadnienia 

decyzji administracyjnych.  

 

Korzystanie z treści oceny sytuacji 

klienta zawartej w informacjach 

zebranych również przez 

pracownika socjalnego (analizie, 

diagnozie wstępnej).  

Przygotowywanie decyzji 

administracyjnych. 

 

Realizacja pomocy Realizacja przyjętego planu 

pomocy. 

Doręczenie decyzji i jej 

wykonanie po uprawomocnieniu. 

 

 

Monitorowanie 

sytuacji klienta 

Monitorowanie sposobu 

wykorzystania świadczeń. 

Wspieranie i  ocena funkcjonowania klienta.  

  Monitorowanie wywiązywania się z podjętych 

przez klienta zobowiązań. 

Wszczęcie postępowania w 

sprawie o zmianę (ograniczenie, 

zmianę formy świadczeń) na 

podstawie informacji uzyskanych 

w trakcie monitoringu na wniosek 

klienta lub z urzędu na podstawie, 

informacji uzyskanych w ramach 

prowadzenia monitoringu, lub z 

innych źródeł. 

1. Ewaluacja i ocena skuteczności 

przyznawanych form wsparcia. 

2. Analiza zebranych informacji, ocena sytuacji i 

wspólne działania z klientem w ramach pracy 

socjalnej.  

Weryfikacja zmian w sytuacji 

klienta (na jego wniosek lub na 

podstawie informacji z innych 

źródeł) i ustalanie nowych 

uprawnień. 

Ewaluacja i ocena skuteczności przyznawanych 

form wsparcia. Ponowna diagnoza i ocena 

sytuacji klienta. 

 

Ocena współpracy klienta z 

pracownikiem socjalnym oraz 

innymi osobami/instytucjami w 

celu poprawy/zmiany sytuacji i 

wyjścia z trudności, na podstawie 

zebranych dokumentów. 

Gromadzenie dokumentów istotnych w pracy 

socjalnej. 

Opracowanie informacji o 

sposobie wywiązywania się ze 

współpracy. 

Monitoring zaangażowania klienta w 

rozwiązywanie własnej trudnej sytuacji we 

współpracy z  instytucjami, organizacjami. 

 

Specyfika pracy pcpr nakłada podejmowanie przez pracownika socjalnego takich czynności, 

które mogą skutkować zawarciem umowy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej. Niektóre z tych czynności zostały przedstawione w poniższej tabeli (tab. 2).  
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Tabela 2: Specyficzne czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania świadczeń w 

trybie postępowania administracyjnego i ich związek z pracą socjalną w kontekście pracy z rodzina biologiczna 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - zadanie realizowanych przez powiat. 

Specyficzne etapy 

postępowania 

związane z 

zadaniem pcpr 

Przykładowe czynności 

pracownika socjalnego 

związane z postępowaniem 

administracyjnym 

Związek czynności pracownika socjalnego, 

wykonywanych w procesie przyznawania 

świadczeń w trybie postępowania 

administracyjnego, z pracą socjalną 

Diagnoza pogłębiona 1. Wywiad u osób 

zobowiązanych do pomocy 

(zebranie pełnej informacji o 

sytuacji życiowej 

osoby/rodziny). 

2. Przyjęcie oświadczenia osób 

zobowiązanych do udzielania 

pomocy.  

3. Zawieranie 

umowy/porozumienia z osobą 

zobowiązaną. 

1. Tworzenie diagnozy pogłębionej służącej 

dalszej pracy socjalnej 

2. Przekazanie informacji o obowiązkach 

ciążących na osobach.  

3. Ustalanie, negocjowanie wysokości, rodzaju, 

formy, czasu udzielania pomocy, przez 

osoby zobowiązane. 

4. Poradnictwo i udzielanie niezbędnych 

informacji o przepisach prawa oraz ustalenie 

sytuacji materialno - bytowej osób 

zobowiązanych do alimentacji. 

Decyzja w  wprawie 

ustalenia wysokości 

odpłatności za pobyt 

dziecka w pieczy 

zastępczej i jej 

realizacja 

1. Gromadzenie dokumentów o 

rodzicach biologicznych 

dzieci oraz innych osobach 

zobowiązanych do pomocy. 

2. W przypadku 

niewywiązywania się z 

obowiązku alimentacyjnego, 

przygotowanie wniosku do 

sądu o 

zasądzenie/zwiększenie 

alimentów (zadanie pcpr). 

4. Wydanie 

opiekunom/rodzicom 

stosownej decyzji dotyczącej 

odpłatności za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

5. Realizacja decyzji. 

Realizacja decyzji/zawartej umowy. 

Monitoring 

wynegocjowanego 

wsparcia na rzecz 

osób zobowiązanych  

1. Monitoring i ocena realizacji 

ustaleń  klienta z 

pracownikiem socjalnym oraz 

innymi osobami/instytucjami 

w celu poprawy/zmiany 

sytuacji i wyjścia z trudności.  

2. Gromadzenie dokumentów o 

rodzicach biologicznych 

dzieci oraz innych osobach 

zobowiązanych do pomocy w 

przypadku niewywiązywania 

się z obowiązku 

alimentacyjnego, a następnie 

przygotowanie wniosku do 

Ocena współpracy – stały monitoring.  
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sądu o 

zasądzenie/zwiększenie 

alimentów (pcpr). 

3. W przypadku 

niewywiązywania się z 

postanowień zawartych w 

decyzji podjęcie 

postępowania egzekucyjnego. 

 

 

W powyższych tabelach pojawiają się dwa typy diagnozy: 

1. diagnoza wstępna, która powstaje i może być wystarczająca na poziomie wszczęcia postępowania 

administracyjnego np. przyjmowania wniosku o świadczenie; 

2. diagnoza pogłębiona, która powstaje na potrzeby pracy socjalnej. 

Obecnie obie te diagnozy wykonuje pracownik socjalny, wykorzystując jedno narzędzie, jakim jest 

wywiad środowiskowy. 

Przedstawiony przegląd czynności wykonywanych w ramach procesu prowadzenia pracy 

socjalnej i przyznawania świadczeń pomocy społecznej wskazuje, że należy skupić  uwagę na zbadaniu 

zasadności podejmowanych przez pracownika socjalnego czynności wykraczających poza czynności 

związane bezpośrednio z pracą socjalną. Spojrzenie na te zagadnienia powinno skoncentrować się na 

użyteczności podejmowanych przez pracownika działań i na obrazie i odbiorze społecznym zawodu.  

Z analizy materiału wynika, że: 

 integralną częścią pracy socjalnej jest udzielenie pełnej informacji o postępowaniu 

administracyjnym, wadze poszczególnych elementów postępowania, 

 specyfika zadań pcpr wymusza niejako silne powiązanie czynności administracyjnych 

wykonywanych przez pracownika socjalnego, zwłaszcza w kontekście przeprowadzania wywiadów 

u osób zobowiązanych do alimentacji, Należałoby jeszcze zauważyć, że mimo związków pracy 

administracyjnej z pracą socjalną, wiele czynności administracyjnych nie musi być wykonywanych 

przez pracownika socjalnego, ale wiązałoby się to z utworzeniem  w pcpr-ach kolejnych stanowisk 

administracyjnych, 

 można wyodrębnić takie czynności, których nie musi wykonywać pracownik socjalny, np. na etapie 

wydawania decyzji administracyjnych, czy skierowań jako specyficznej formy udzielania pomocy i 

wsparcia przez pcpr np. dzieciom umieszczanym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

samotnym matkom, ofiarom przemocy itp. 

 pracownik socjalny ma wpływ  na wynik ostateczny postępowania administracyjnego.  
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Zespół ekspercki przyjął, iż integralną częścią pracy socjalnej jest udzielenie pełnej informacji o 

postępowaniu administracyjnym, wadze poszczególnych elementów postępowania. Wiedza ta pozwala 

na świadomy udział klienta w procesie przyznawania pomocy i wzmacnia jego odpowiedzialność za 

terminowe i rzetelne przygotowanie materiałów. Specyfika pracy w pcpr polega na tym, że ostateczne 

rozstrzygnięcie następuje w trybie decyzji administracyjnej lub skierowania. Obie te formy wymagają 

postępowania administracyjnego. 

 

2. Rola pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń. Propozycja 

rozwiązania problemu oddzielenia pracy socjalnej od procedury 

administracyjnej przyznawania pomocy społecznej 

2.1. Rola pracownika socjalnego w przyznawanie świadczeń. 

Rola pracownika socjalnego w procesie przyznawania świadczeń różni się znacznie w zależności od 

tego jakiego rodzaju świadczenie jest udzielane. Wynika to z tego, że świadczenia mogą mieć różny 

charakter w odniesieniu do czterech podstawowych zasad odnoszących się do świadczeń pomocy 

społecznej :  

1. zasada uznaniowości świadczeń 

2. zasada indywidualizacji świadczeń 

3. aktywizacyjnej formuły świadczeń  

4. wykorzystywania świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i niedopuszczenia do 

marnotrawienia świadczeń: 

Aby stworzyć modelowe rozwiązanie oddzielenia pracy socjalnej od postępowania w sprawie 

świadczeń należy wyraźnie określić, które z czynności uznamy za czynności administracyjne, a które 

mają charakter pracy socjalnej w odniesieniu do poszczególnych świadczeń.  

W tabeli 3 zostanie dokonana analiza świadczeń pod tym kątem. 
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Tabela 3:Propozycja związku świadczeń pomocy społecznej realizowanych w pcpr z pracą socjalną przy 

założeniu oddzielenia pracy socjalnej od procedury administracyjnej 

 

Rodzaj 

świadczenia 

pieniężnego i 

pomocy 

rzeczowej 

Zakres stosowania zasad 
Postulowany zakres 

działań pracownika 

socjalnego 

zajmującego się 

pracą socjalną 

(czynności związane 

z postępowaniem 

administracyjnym) 

Indywidualizac

ja świadczeń 

Uznaniowość 

ustalania 

wysokości 

świadczenia 

Charakter 

motywacyjny 

Niemarnotrawi

enie świadczeń 

pomoc 

pieniężna na 

częściowe 

pokrycie 

kosztów 

utrzymania 

dziecka w 

rodzinie 

zastępczej 

(art. 78 ust. 3, 

4, 5)* 

zależy jedynie od 

spełniania 

formalnych 

kryteriów 

brak brak możliwość 

zmiany 

świadczenia 

poprzez - 

ograniczenie 

świadczeń, 

odmowa ich 

przyznania albo 

przyznanie w 

formie 

świadczenia 

niepieniężnego 

- obowiązkowe 

rozeznanie sytuacji 

rodzinnej 

Prowadzenie 

monitoringu 

sprawowania opieki na 

dzieckiem; 

. 

jednorazowe 

świadczenie 

na pokrycie 

kosztów 

przyjmowane

go do rodziny 

dziecka (art. 

78 ust. 7a 

ustawy)* 

uznaniowo zależy 

od sytuacji  i 

potrzeb nowej 

rodziny zastępczej 

uznaniowość w 

części dotyczącej 

przyznania i 

wysokości 

brak brak - obowiązkowe 

rozeznanie sytuacji 

rodzinnej; 

- precyzyjne ustalenie 

potrzeby jaka przy 

pomocy świadczenia ma 

zostać zaspokojona 

- opiniowanie wysokości 

i zakresu świadczenia.  

jednorazowe 

lub okresowe 

świadczenie 

pieniężne 

związane ze 

skutkami 

zdarzenia 

losowego (art. 

78 ust. 7b pkt. 

1 i 2)* 

uznaniowo zależy 

od sytuacji  i 

potrzeb rodziny 

zastępczej i 

znajdujących się 

w niej dzieci 

uznaniowe pomoc rodzinie 

może wpłynąć 

motywacyjnie na 

dalszy rozwój 

rodziny i 

zapewnienie 

dzieciom 

odpowiednich 

warunków do 

zaspokajania ich 

potrzeb 

- raz przyznane 

staje się 

świadczeniem 

wykonanym – ma 

charakter 

uznaniowy 

- jednak w 

przypadku 

świadczenia 

okresowego może 

nastąpić 

ograniczenie 

świadczeń, 

odmowa ich 

przyznania albo 

przyznanie w 

formie 

- obowiązkowe 

rozeznanie sytuacji 

rodzinnej; 

- motywowanie do 

podjęcia aktywności w 

kreowaniu warunków 

życia i rozwoju dzieci;  

- opiniowanie wysokości 

i zakresu świadczenia. 
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świadczenia 

niepieniężnego 

miesięczne 

wynagrodzeni

e dla rodziny 

zastępczej 

zawodowej 

(art. 78c)* 

Uznaniowo. 

Wysokość 

wynagrodzenia 

zależy od typu 

rodziny 

zawodowej oraz 

od ukończonych 

przez tę rodzinę 

dodatkowych 

kursów i szkoleń 

w zakresie opieki 

nad dzieckiem; a 

także od 

doświadczenia tej 

rodziny w pracy z 

dziećmi, 

zwłaszcza okresu 

pełnienia funkcji 

rodziny 

zastępczej. 

Natomiast 

wysokości 

wynagrodzenia 

dla rodziny 

zawodowej o 

charakterze 

pogotowia 

rodzinnego jest 

obligatoryjna i 

wynika z przepisu. 

Uznaniowe. 

Nie dotyczy 

pogotowia 

rodzinnego. 

świadczenie ma 

znaczący 

charakter 

motywacyjny dla 

podjęcia 

aktywności 

zawodowej 

rodzica 

zastępczego 

zawodowego 

 - obowiązkowe 

rozeznanie sytuacji 

rodzinnej; 

- wnioskowanie o 

rozwiązanie umowy za 

niewykonywanie 

należycie swoich 

obowiązków przez 

zawodowego rodzica 

zastępczego 

-uzgodnienie odbycia 

stażu dla kandydatów na 

rodziny zastępcze, 

- wspólne poszukiwanie 

szkoleń adekwatnych do 

potrzeb, stwierdzonych 

deficytów. 

środki na 

usamodzielnie

nie – 

wszystkie 

wyszczególnio

ne w ustawie o 

pomocy 

społecznej 

(art. 88)* 

 

- kontynuacja 

nauki 

pomoc zależy od 

formalnych 

kryteriów 

ustalonych w 

ustawie 

- brak w przypadku 

pomocy na 

kontynuację i 

usamodzielnienie; 

 

świadczenie 

motywuje osobę 

usamodzielnianą 

do realizacji 

programu 

usamodzielnienia 

w przypadku nie 

realizowania 

programu 

usamodzielnienia 

pomoc może być 

zawieszona, 

nieprzyznana lub 

uchylona 

- pracownik rozeznaje 

sytuację materialną, 

zdrowotną, umiejętności 

społeczne wychowanka; 

- pracownik socjalny 

opiniuje przyznanie 

pomocy finansowej i 

ocenia z opiekunem 

usamodzielnienia proces 

realizacji planu 

usamodzielnienia; 

- poszukuje funduszy 

zewnętrznych 

wspierających proces: 

udział w projektach 

własnych, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe, PUP, etc. 
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środki na 

usamodzielnie

nie – 

wszystkie 

wyszczególnio

ne w ustawie o 

pomocy 

społecznej 

(art. 89)* 

  

usamodzielnie

nie 

pomoc zależy od 

formalnych 

kryteriów 

ustalonych w 

ustawie 

-tak świadczenie 

motywuje osobę 

usamodzielnianą 

do realizacji 

programu 

usamodzielnienia 

w przypadku nie 

realizowania 

programu 

usamodzielnienia 

pomoc może być 

zawieszona, 

nieprzyznana lub 

uchylona 

- pracownik rozeznaje 

sytuację materialną, 

zdrowotną, umiejętności 

społeczne wychowanka; 

- pracownik socjalny 

opiniuje przyznanie 

pomocy finansowej i 

ocenia z opiekunem 

usamodzielnienia proces 

realizacji planu 

usamodzielnienia; 

- poszukuje funduszy 

zewnętrznych 

wspierających proces: 

udział w projektach 

własnych, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe, PUP, etc. 

pomoc dla 

cudzoziemców 

którzy 

uzyskali status 

uchodźcy lub 

ochronę 

uzupełniającą

***) 

świadczenie może 

być realizowane 

pod warunkiem 

wyrażenia przez 

wojewodę zgody 

na pobyt/ 

zamieszkanie 

cudzoziemca na 

określonym 

terenie 

świadczenie jest 

indywidualizowan

e, zależne od 

zasobów 

środowiska w 

którym zamieszka 

cudzoziemiec 

 

jest uznaniowe co 

do kwoty wypłaty 

(miesięczne wys. 

od 446 zł do 1175 

na osobę), jego 

wysokość zależy 

m.in. od składu 

rodziny, wieku 

poszczególnych 

członków, realizacji 

Indywidualnego 

Programu 

Integracyjnego, 

respektowania 

przepisów przede 

wszystkich KK, 

norm prawnych, 

tego czy 

cudzoziemiec 

wynajmuje lokal, 

czy otrzymuje jako 

mieszkanie 

chronione, etc. 

ma charakter 

motywacyjny, 

aktywizacyjny 

istnieje 

możliwość 

zamiany 

świadczenia jak 

również 

zawieszenie 

wypłaty, 

wstrzymania, aż 

do całkowitego 

pozbawienia 

świadczenia.  

- pracownik socjalny 

opiniuje przyznanie 

pomocy finansowej i 

ocenia  proces realizacji 

planu integracji; 

- poszukuje funduszy 

zewnętrznych 

wspierających proces: 

udział w projektach 

własnych, 

prowadzonych przez 

organizacje 

pozarządowe, PUP, etc. 

 

*ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 

** ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407) 
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*** rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z 

2009 r., Nr 45, poz. 366). 

 

Analiza powyższej tabeli pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż są takie elementy pracy 

socjalnej, które mają związek z postępowaniem administracyjnym. Oznacza to, że trudności w podziale 

i oddzieleniu jednych czynności od drugich występują i zależą od rodzaju świadczenia, ale wszystkie są 

powiązane z pracą socjalną. 

Należy zauważyć, że świadczenia można pogrupować pod względem kolejności działań, dla 

niektórych świadczeń pierwszą czynnością jest przyznanie świadczenia, a pogłębiona diagnoza i 

wynikająca z niej praca socjalna jest prowadzona na dalszym etapie np. – świadczenie na częściowe 

pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, a przyznawanie innych świadczeń np. pomocy 

na usamodzielnienie, pomocy dla cudzoziemców powinno zaczynać się od pogłębionej diagnozy. Na 

ten aspekt należy zwrócić uwagę przy budowaniu modelu oddzielenia.  

Ponadto warto zaznaczyć, że wchodząca niebawem ustawa o pieczy zastępczej diametralnie 

zmieni cały system sprawowania pieczy nad rodzinami zastępczymi i przebywającymi w nich dziećmi 

wypracowany przez ponad 10 lat funkcjonowania pcpr. Wprowadzenie instytucji organizatora pieczy 

zstępczej i zatrudnienie koordynatora powoduje, że pracownicy socjalni zatrudnieni obecnie w pcpr 

zostaną sprowadzeni do roli pracowników administracyjnych wypłacających świadczenia. Zapisy 

ustawy jednoznacznie wskazują, że koordynator przejmie znaczną część dotychczasowej pracy 

metodycznej pracownika socjalnego. Zatem dopiero praktyka pokaże jakie miejsce w całym systemie 

pieczy zastępczej będzie miał pracownik socjalny zatrudniony w pcpr, a jakie inni specjaliści, w tym 

koordynator.  

 

2.2. Dylematy oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń  

Zastanawiając się nad oddzieleniem pracy socjalnej od świadczeń należy zwrócić uwagę na 

dylematy związane z stosowaniem czterech podstawowych zasad w procesie przyznawania świadczeń. 

Uwzględnienie ich nie jest możliwe przy przyjęciu rozwiązania całkowitego oddzielenia procedury 

przyznawania świadczeń od pracy socjalnej. Pewne aspekty pracy socjalnej powinny mieć wpływ na 

postępowanie administracyjne. Może to być wpływ bezpośredni poprzez udział w postępowaniu lub 

pośredni np. poprzez tworzenie przez pracownika socjalnego dokumentów mających charakter 

dowodów w postępowaniu administracyjnym (np. potwierdzenie podjęcia czy kontynuowania 

współpracy, stwierdzenia występowania określonej potrzeby istotnej z punktu widzenia prowadzonej 
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pracy socjalnej). Pierwszym założeniem, które należy przyjąć jest uczestnictwo w tym procesie dwóch 

pracowników: pracownika socjalnego i pracownika ds. świadczeń. Poniżej propozycja praktycznego 

rozwiązania, uwzględniającego te zasady w praktyce w budowanym modelu oddzielenia pracy socjalnej 

od procedury związanej z przyznawaniem świadczeń: 

Zgodnie z zasadą uznaniowości i indywidualizacji świadczeń – która pociąga za sobą konieczność 

zbadania potrzeb i sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny, czyli przeprowadzenia diagnozy 

uznajemy za możliwe dwa jej warianty w zależności od rodzaju świadczenia: 

 pogłębiona diagnoza - przeprowadzona przez pracownika socjalnego na potrzeby pracy socjalnej, 

która może zawierać informacje istotne z punktu widzenia ustalenia uprawnień.  

 wstępna diagnoza - przeprowadzona w celu ustalenia uprawnień do wypłaty świadczeń pieniężnych, 

na podstawie dokumentów przedłożonych przez klienta, która może być wstępem do 

przeprowadzenia pogłębionej diagnozy.  

 ważna zasada – możliwość wglądu do diagnoz, wstępnej i pogłębionej, zarówno przez pracownika 

socjalnego jak i pracownika ds. świadczeń, czyli określenie współpracy. 

W przypadku kontynuacji świadczeń zgodnych z zadaniami powiatu (np. dla rodzin zastępczych, 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, cudzoziemców) ZE uważa, że konieczny jest stały 

element monitoringu i wynikająca z niego opinia pracownika socjalnego o współpracy klienta i jego 

zaangażowaniu w zmianę własnej sytuacji życiowej. 

Aktywizacyjnej formuły świadczeń:  

 Przy tej formule świadczeń niezbędna jest opinia pracownika socjalnego, który prowadzi pracę 

socjalną z klientem. Pracownik ten powinien mieć wpływ na wysokość świadczenia (np. 

usamodzielnianych), nawet jego odmowę, zamianę, jeżeli oceni poziom współpracy klienta za zbyt 

niski, nieadekwatny do możliwości lub wskaże całkowity brak współpracy ze strony klienta.  

Wykorzystywania świadczeń zgodnie z ich przeznaczeniem i niedopuszczenia do marnotrawienia 

świadczeń:  

 Rola pracownika socjalnego wydaje się konieczna i niezbędna - bieżące monitorowanie – w celu 

podniesienia jakości i efektywności świadczonych usług. Zważywszy na specyfikę udzielanej 

pomocy finansowej przez pcpr (np. pomoc dla rodzin zastępczych, osób usamodzielnianych i 

cudzoziemców) monitorowanie jest procesem ciągłym, który ma sprzyjać zmianie sytuacji życiowej 

osób korzystających z pomocy. W przypadku rodzin zastępczych należy podkreślać, że udzielana 

pomoc jest świadczeniem na poprawę sytuacji dziecka w niej umieszczonego i stworzenie takich 
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warunków, które umożliwią jego powrót do rodziny biologicznej, a w dalszej przyszłości 

usamodzielnienie, a rodzina zastępcza jest narzędziem, za pomocą którego ten cel ma być 

osiągnięty. Monitorowanie zatem służy podniesieniu jakości opieki nad dzieckiem przebywającym 

w pieczy zastępczej.  

 Uznajemy potrzebę wykorzystania do kontynuacji wypłaty świadczeń diagnozy pogłębionej, 

przeprowadzonej przez pracownika socjalnego, przede wszystkim w sytuacji gdzie występuje 

element motywacyjno-uznaniowy oceny. Rola pracownika socjalnego nabiera szczególnego 

znaczenia w procesie kontynuowania wypłaty świadczenia, tu zasadna jest opinia pracownika 

socjalnego określająca poziom zaangażowania klienta w zmianę swojej sytuacji życiowej. W obu 

tych przypadkach, czyli wypłaty świadczeń motywacyjnych ( np. dla osób usamodzielnianych) i w 

przypadku kontynuacji świadczeń (pomoc dla rodzin zastępczych) zdaniem ZE opinia wynikająca z 

monitoringu realizacji i wykorzystania świadczenia, ma wpływ na udzielenie bądź nie świadczenia, 

przez co staje się niezbędnym elementem postępowania administracyjnego.  

Z przedstawionej analizy procedur postępowania (tab. 1 i 2) wynika, że istnieje taka sfera 

czynności i praktyk, które są i nadal powinny być wykorzystywane w procesie przyznawania 

świadczeń. W naszej ocenie są to diagnoza pogłębiona (obecnie wywiad środowiskowy) oraz ocena 

stopnia zaangażowania (współpracy) klienta w proces zmiany. Zatem wydaje się bardzo uzasadniony 

wpływ pracownika socjalnego na formę, wysokość, czas oraz rodzaj udzielanych świadczeń 

(szczególnie dotyczy to kontynuacji świadczeń dla rodzin zastępczych oraz świadczeń motywujących 

klienta do zmiany (np. na usamodzielnienie). 

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 1 i 2 w ocenie ZE czynności podejmowane w 

ramach „diagnozy”, „wstępnego  rozpoznania” – diagnozy wstępnej, a także „monitorowania sytuacji 

klienta” są w większości pracą socjalną. Natomiast czynności tj. „ustalanie uprawnień”, „wydanie 

decyzji administracyjnej” to czynności typowo administracyjne. 

Największa trudność rozdziału świadczeń od pracy socjalnej występuje w obszarze czynności 

wynikających z „wywiadu u osób zobowiązanych do alimentacji” (tab. 2) u rodzin biologicznych.  

Wynik pracy z rodziną biologiczną ma w dużej mierze wpływ na możliwości podejmowanych działań 

na rzecz dziecka poprzez powrót do rodziny biologicznej, dalszego pozostania w pieczy zastępczej lub 

przysposobienia, a także możliwością pomocy w postaci świadczenia alimentacyjnego. 
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2.3 Model organizacyjny oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń pomocy społecznej 

 

Analiza czynności związanych z postępowaniem administracyjnym i pracą socjalną oraz 

świadczeń pod kątem ich rozdzielenia umożliwia utworzenie modelu organizacyjnego. Wobec 

powyższego konieczne staje się określenie celu głównego, celów szczegółowych i sposobów ich 

realizacji. 

Definicja:  

Rozdzielenie poszczególnych czynności pracownika socjalnego od ustalenia uprawnień do świadczeń z 

zagwarantowaniem wymiany informacji pomiędzy pracownikiem socjalnym, a pracownikiem ds. 

świadczeń niezbędnej do dalszej pracy z klientem, motywującej i wzmacniającej pozytywne 

zachowania. 

Cel główny: 

określenie warunków organizacyjnych prowadzenia pracy socjalnej, określenie sposobu oddzielenia 

czynności związanych z procedurą administracyjną od prowadzenia pracy socjalnej z uwzględnieniem: 

 rodzajów czynności wykonywanych przez pracownika socjalnego, 

 roli pracownika socjalnego w przyznawaniu świadczeń z propozycją rozwiązania problemu 

oddzielenia pracy socjalnej od czynności administracyjnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono cele szczegółowe i sposoby ich realizacji w proponowanym przez 

ZE modelu rozdzielenia pracy socjalnej od udzielanych świadczeń. 

 

Tabela 4:Cele szczegółowe i sposoby ich realizacji modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń pomocy 

społecznej  

 

Cele szczegółowe Sposoby realizacji 

Wyłączenie z obszaru zainteresowania 

pracownika socjalnego tych klientów pomocy 

społecznej, którzy nie wymagają bądź nie chcą 

pracy socjalnej, obecnie przyjęte jest założenie, 

że każdy klient pomocy społecznej wymaga 

pracy socjalnej, a przynajmniej wymaga 

przeprowadzenia pogłębionej diagnozy. 

 Ograniczenie czynności administracyjnych 

wykonywanych dotychczas przez 

(pracownika socjalnego np. sporządzanie 

decyzji administracyjnych)  

 Zapewnienie pracownikowi socjalnemu, w 

określonych sytuacjach i dla określonych 

grup docelowych wpływu (poprzez 

tworzenie dokumentów stanowiących dowód 

w postępowaniu  administracyjnym) na 

rodzaj, wysokość i formę świadczeń 

fakultatywnych motywujących do zmiany 

(np. opinia stopnia zaangażowania klienta w 

proces zmiany). 

 Umożliwienie wpływu pracownika 
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socjalnego na wysokość ponoszenia 

odpłatności przez rodziców biologicznych za 

pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej  w 

celach wychowawczych, uświadamiających, 

że koszty wychowania i opieki ponosi 

społeczeństwo. 

 Stworzenie procedur i narzędzi zapewnienia 

tego wpływu. 

 

Stworzenie innego modelu działania pomocy 

społecznej, w którym dzięki oddzieleniu 

świadczeń realizowanych w ramach zadań 

powiatu od pracy socjalnej, przeniesieniu 

odpowiedzialności za uzyskanie świadczenia na 

sprawnego klienta, stworzona zostanie 

możliwość do koncentracji pracownika 

socjalnego na pracy socjalnej z klientem 

zmotywowanym do zmiany (poprawy) swojej 

sytuacji życiowej. W przypadku klientów 

niezaangażowanych w zmianę i nie chcących 

usługi w postaci pracy socjalnej dostarczenie 

minimalnej pomocy ze wskazaniem 

konsekwencji. 

 

 Motywowanie klienta oraz zachęcanie go do 

zmiany jego trudnej sytuacji życiowej przez 

pracownika socjalnego  

 Dostarczanie klientowi niezaangażowanemu 

takich informacji i takiej motywacji, która w 

konsekwencji pobudzi jego działania i 

współpracę z pracownikiem socjalnym danej 

instytucji w celu poprawy, zmiany swojej 

sytuacji. W efekcie zmiana przeznaczenia 

środków publicznych od tzw. klientów z 

wyuczoną bezradnością – trudnych, na 

klientów zaangażowanych w proces zmiany. 

Przerzucenie ciężaru odpowiedzialności z 

pracownika socjalnego na klienta. Pracownik 

socjalny uświadomi klienta o 

konsekwencjach zaniechania i będzie 

aktywizował klienta do zmiany. 

 

Umożliwienie dokonywania wyboru klientom 

pomocy społecznej czy chcą skorzystać z pracy 

socjalnej i otrzymywać świadczenia   

fakultatywne, które wymagają od klienta 

podjęcia współpracy z pracownikiem socjalnym. 

 

 Dostarczanie pełnej informacji o zakresie i 

możliwościach pracy socjalnej. 

 Umożliwienie korzystania ze świadczeń 

obligatoryjnych bez obowiązku podjęcia 

pracy socjalnej. 

1. Stworzenie większych możliwości eliminowania 

dyrektywnych postaw pracowników socjalnych i 

traktowania klienta jako partnera w pracy 

socjalnej poprzez zmianę jakościową pracy 

pracownika socjalnego. Uwypuklenie 

pozytywnej roli pracownika socjalnego, w tym 

procesie opiniowania zaangażowania i 

współpracy klienta z instytucjami.  

 

 Dokonanie powtórnej oceny obecnie 

zatrudnionych pracowników socjalnych 

przez pryzmat przyjętych założeń do „nowej” 

pracy socjalnej. 

 Opracowanie systemu szkoleń dla 

pracowników socjalnych. 

 Zobowiązanie samorządów i zapewnienie 

środków finansowych  na obowiązkowe 

szkolenia kadry.  

Wsparcie w postaci superwizji, która 

powinna stać się jednym z elementów 

standardu pracy socjalnej. 

2. Stworzenie możliwości określania tego co  Opracowanie i wdrożenie standardów pracy 
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rozumiemy przez pracę socjalną wykonywaną w 

środowisku, wypracowanie standardu pracy 

socjalnej w odniesieniu nie tylko do pracy 

środowiskowej ale również grup klientów np. 

usamodzielnieni wychowankowie, rodziny 

zastępcze, osoby zaburzone psychicznie, 

niepełnosprawne intelektualnie (obecnie jest to 

trudne lub wręcz niemożliwe ponieważ praca 

socjalna jest nierozerwalnie związana z 

postępowaniem administracyjnym). 

socjalnej dla określonych grup klientów. 

 

 

3. Umożliwienie pracownikom socjalnym 

wykonywanie swojego zawodu i stworzenie 

warunków do jego doskonalenia. 

 wydzielenie czynności, które mógłby 

wykonywać inny pracownik 

wyspecjalizowany w przyznawaniu 

świadczeń, Opracowanie narzędzi do 

gromadzenia niezbędnych informacji o 

kliencie. 

 Opracowania narzędzia do wykorzystania 

informacji zebranych w toku postępowania 

administracyjnego także przez pracownika 

socjalnego. Określenie wskaźników liczby 

środowisk i grup, z którymi pracuje 

pracownik pcpr-u. W efekcie ograniczenie 

liczby środowisk, liczebności grup klientów 

uwarunkowanej specyfiką problemów danej 

grupy. 

 

 

Konieczne narzędzia: 

1. do przeprowadzania diagnozy wstępnej wraz z arkuszem informacji dotyczących klienta nie 

radzącego sobie, albo z innych powodów wymagającego wsparcia pracownika socjalnego z pełną 

informacją o czasie i miejscu przyjęć pracownika socjalnego.  

2. do przeprowadzenia diagnozy pogłębionej do pracy socjalnej z poszczególnymi grupami klientów 

3. standard pracy socjalnej dla poszczególnych grup klientów. 

4. do ustalania uprawnień do świadczeń  

5. do monitoringu sytuacji klienta i wykorzystania świadczeń (wraz z arkuszem informacji istotnych z 

punktu widzenia kontynuacji świadczeń dla pracownika ds. świadczeń - opinia), wersja dla 

pracownika socjalnego. 

Wzajemne relacje między pracą socjalną, a czynnościami administracyjnymi mają różne natężenie, w 

zależności od tego z jaką grupą klientów pomocy społecznej mamy do czynienia. Inny model ma 

zastosowanie przede wszystkim w pracy z : 
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• usamodzielnianymi wychowankami IPU; 

• cudzoziemcami IPI; 

• oddziaływaniami kryzysowymi; 

• rodziną biologiczną.    

co jest przedstawione na diagramie 1. 

 
Diagram 1: Model uwzględniający oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych, z założeniem 

pracy socjalnej, jako pierwszego oddziaływania w relacji z klientem 
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Cechą charakterystyczną tej grupy biorców świadczeń jest wielość i złożoność problemów. Ci 

świadczeniobiorcy wymagają podjęcia działań długoterminowych i przy współudziale wielu 

specjalistów. W tym przypadku świadczenie udzielane na podstawie decyzji administracyjnej jest jedną 

z form wsparcia, ale nie zawsze najważniejszą. W tym  modelu zakładamy, że pierwszym 

pracownikiem, do którego zgłasza się klient jest pracownik socjalny, z możliwością zgłoszenia się 

bezpośrednio do pracownika do spraw świadczeń, którego zadaniem jest przeprowadzenie wstępnej 

diagnozy i skierowanie, jeśli sytuacja tego wymaga do pracownika socjalnego. Pracownik socjalny, 

którego głównym zadanie jest praca socjalna może także wykonywać również czynności związane z 

postępowaniem administracyjnym: ustalanie zakresu pomocy. Pracownik socjalny przeprowadza 

monitoring, w efekcie którego dokonuje oceny funkcjonowania społecznego oraz sposobu 

wykorzystywania świadczeń przez klienta.  Klient  zgłasza się przede wszystkim do pracownika 

socjalnego, gdzie otrzymuje informację o możliwych w jego przypadku świadczeniach, ale przede 

wszystkim ofertę dotyczącą możliwości wsparcia i pracy socjalnej. To do klienta należy  wybór z jak 

szeroko rozumianej pomocy skorzysta. Czy ograniczy się jedynie do złożenia niezbędnych dokumentów 

w celu ustalenia uprawnień do uzyskania świadczenia (diagnoza wstępna), czy będzie zainteresowany 

pomocą znacznie szerszą. Jeżeli klient w pierwszym kontakcie z pcpr-em trafia do pracownika 

świadczeń, tam po załatwieniu spraw związanych z otrzymaniem pomocy uzyskuje informacje o 

możliwości wsparcia w postaci szeroko rozumianej pracy socjalnej, w tym informacje techniczne 

dotyczące  możliwości kontaktu z pracownikiem socjalnym. W tej grupie (usamodzielniani 

wychowankowie z różnych form pieczy i izolacji, cudzoziemcy) praca socjalna, wsparcie prawne, 

psychologiczne, asystenckie, pomoc w organizacji nauki języka polskiego, bardzo często warunkuje 

właściwe wykorzystanie świadczeń i późniejsze poradzenie sobie w życiu. 

Natomiast w pracy z innymi grupami docelowymi tj.:  

 rodzinami zastępczymi; 

 osobami niepełnosprawnymi,  

występuje inna sytuacja ponieważ ustalenie uprawnień do przyznania świadczeń w tym przypadku 

odbywa się głównie na podstawie dokumentów wytworzonych w większości poza systemem pomocy 

społecznej. W przypadku rodzin zastępczych o ich ustanowieniu decyduje Sąd, natomiast w przypadku 

osób niepełnosprawnych właściwa komisja ds. orzekania o niepełnosprawności. Taka sytuacja  ułatwia 

oddzielenie postępowania administracyjnego od pracy socjalnej, która ma funkcję wzmacniającą, 
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wspierającą, przynajmniej w pierwszej fazie korzystania z systemu pomocy. Dlatego też w 

zaproponowanym modelu ten klient w pierwszej kolejności trafia do pracownika ds. świadczeń, jednak 

już na etapie diagnozy wstępnej może zostać przekierowany do pracownika socjalnego lub 

zainteresowany stworzonym dla jego grupy systemem wsparcia. 

 

Diagram 2: Model uwzględniający oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych, z 

założeniem pracy administracyjnej, jako pierwszego oddziaływania w relacji z klientem pcpr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechą charakterystyczną tej grupy jest jednorodność problemów. Wymagają podjęcia działań 

czasami długoterminowych i przy współudziale wielu specjalistów. W tym przypadku świadczenie jest 

podstawową formą wsparcia, która jest uzupełniana różnymi usługami pomocy społecznej, w tym pracą 

socjalną. W tym  wariancie modelu zakładamy, że pierwszym pracownikiem, do którego zgłasza się 

klient jest pracownik ds. świadczeń, z możliwością zgłoszenia się bezpośrednio do pracownika 

socjalnego, w sytuacji, kiedy klient uważa, że wymaga wsparcia innego niż wsparcie materialne. Do 

pracownika socjalnego może również kierować pracownik ds. świadczeń, po przeprowadzeniu wstępnej 

diagnozy i stwierdzeniu takiej potrzeby.  

KLIENT 
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W odniesieniu do tych grup praca socjalna jest świadczeniem dodatkowym. Dobrze byłoby 

żeby każda z osób w tych grupach została zapoznana z taką możliwością, ale skorzystanie z niej jest 

rzeczą indywidualną zależną od potrzeb. W tej grupie część rodzin i osób dobrze daje sobie radę i 

niekoniecznie jest zainteresowana ingerencją instytucji w jej sprawy. Poziom motywacji klienta pcpr do 

zmiany swojej sytuacji jest istotny z punktu widzenia realizowania usługi w postaci pracy socjalnej. 

Brak adekwatnej motywacji może skutkować wykluczeniem i staje się jednocześnie przyczynkiem do 

podejmowania przez pracownika socjalnego działań motywujących klienta do zmiany. niemniej 

ostateczna decyzja pozostaje po stronie klienta.  

Aby realizować przedstawione modele należy dokonać konkretnego podziału czynności 

pomiędzy obu pracowników: pracownika ds. świadczeń i pracownika socjalnego. Poniżej przykładowy 

podział umożliwiający organizacyjne oddzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych. 

 

Diagram 3 Czynności wykonywane przez pracownika ds. świadczeń 

 

 

 

 

 

Czynności administracyjne 

wykonywane niezależnie od pracy 

socjalnej 

 
Inne czynności mające związek z 

pracą socjalną
1
 

 Diagnoza wstępna - wstępne rozpoznanie: 

- ustalenie oczekiwań klienta dotyczących 

pomocy (świadczeń).; 

- ustalanie sytuacji materialnej klienta 

- ustalanie indywidualnych okoliczności  

mogących mieć wpływ na formę, rodzaj, 

wysokość świadczenia 

 Informowanie  

- informowanie klienta o możliwych 

świadczeniach i procedurze ich przyznawania. 

- poinformowanie, że zadaniem klienta jest w 

pierwszej kolejności wykorzystywanie 

własnych możliwości i uprawnień oraz 

współpraca z pracownikiem socjalnym, w 

przypadku kontynuacji świadczeń. 

- przekazanie informacji co w pomocy 

społecznej uważamy za dochód np. informacji 

  Diagnoza wstępna - wstępne ustalenie, 

czy klient wymaga wsparcia w postaci 

pracy socjalnej 

- zebranie informacji dotyczących sytuacji 

klienta i jego potrzeb istotnych z punktu 

widzenia ustalania uprawnień.  

 Pomoc w sformułowaniu wniosku.  

 Doradztwo i poradnictwo  

- o instytucjach i dokumentach 

uprawniających do uzyskania świadczeń, 

potwierdzających sytuację osobistą , 

materialna i zdrowotną klienta (np. karty 

wypisu ze szpitala, recepty, 

zaświadczenia z PUP, orzeczenia o 

niepełnosprawności), które mogą mieć 

wpływ na formę, rodzaj i wysokość 

świadczeń. 

                                                           
1 W zależności od rodzaju czynności jakie przypiszemy temu pracownikowi, pracownik ten może być pracownikiem 

socjalnym. – przypis wymaga doprecyzowania. Czy te czynności nie powinny zostać określone w modelu 

Pracownik ds. świadczeń 
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o wysokości dochodu z 1 ha przeliczeniowego 

gospodarstwa rolnego, sposobu obliczania 

alimentów; 

- przekazanie informacji jakie dokumenty mogą 

poświadczyć trudną sytuację materialną; 

 przyjęcie wniosku 

 gromadzenie dokumentów potwierdzających 

sytuację materialną oraz okoliczności 

uprawniające klienta do świadczeń.  

 Wydanie decyzji administracyjnej. 

- ustalenie podstaw prawnych; 

- obliczanie wysokości świadczeń pieniężnych 

obligatoryjnych; 

- ustalanie wysokości/zakresu/formy 

pozostałych  świadczeń; 

- obliczanie wysokości odpłatności za 

świadczenie; 

- przygotowanie uzasadnienia decyzji 

administracyjnych; 

- przygotowywanie decyzji administracyjnych; 

doręczenie decyzji i jej wykonanie po 

uprawomocnieniu 

- informowanie o okolicznościach, 

przyczynach które mogą mieć wpływ na 

pomoc. 

- poradnictwo w zakresie ustalania 

uprawnień 

 Przekazanie informacji o obowiązkach 

ciążących na osobach do alimentacji 

 Przyjęcie oświadczenia osób 

zobowiązanych do udzielania pomocy; 

 Uwzględnieni opinii pracownika 

socjalnego powstałej na etapie 

monitoringu świadczeń i sposobu 

funkcjonowania klienta. 

 

 

Pracownik ds. świadczeń może wykonywać też inne czynności administracyjne bez 

konieczności angażowanie pracownika socjalnego, m. in.: 

 Korespondencja między instytucjami 

 Przygotowywanie projektów, porozumień, umów etc. 

 Wprowadzanie danych do systemów informatycznych 

 Sprawozdawczość 

 Wypłata świadczeń 

 Prowadzenie  spraw związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, umieszczaniem w DPS,  

 Przeprowadzanie kontroli  i nadzoru placówek pomocy społecznej dps i placówek opiekuńczo-

wychowawczych, wtz, oik. 

 

 
Diagram 4: Czynności pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną związane z postępowaniem 

administracyjnym 

 

 

 

 

 

Czynności związane z pracą socjalną  i związane z procedurą administracyjną 

 diagnoza pogłębiona służąca dalszej pracy socjalnej i pozyskiwaniu wsparcia; 

 pomoc w sporządzeniu  wniosku, nawiązanie kontaktu z otoczeniem, umówienie terminu spotkania, w 

przypadku bezradności klienta; 

Pracownik socjalny  

realizujący pracę socjalną 
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 ustalenie zakresu pomocy: 

- ustalenie przyczyn powstania trudnej sytuacji klienta; 

- ustalenie zasad współpracy z klientem niezbędnej i koniecznej w przypadku udzielania pomocy np. 

pomoc osobom usamodzielnianym, cudzoziemcom, a także praca socjalna prowadzona na rzecz osób 

zobowiązanych do alimentacji; 

 monitoring: 

- monitoring i ocena realizacji ustaleń  klienta z pracownikiem socjalnym oraz innymi 

osobami/instytucjami w celu poprawy/zmiany sytuacji i wyjścia z trudności; 

- ocena współpracy jako element modyfikowania planu pomocy; 

- ewaluacja i ocena skuteczności przyznawanych form wsparcia; 

- analiza zebranych informacji, ocena sytuacji i wspólne działania z klientem w ramach pracy socjalnej; 

- ponowna diagnoza i ocena sytuacji klienta, 

- monitorowanie sytuacji klienta - wszczęcie postępowania w sprawie o zmianę (ograniczenie, zmianę 

formy świadczeń) na podstawie informacji uzyskanych w trakcie monitoringu na wniosek klienta lub z 

urzędu na podstawie, informacji uzyskanych w ramach prowadzenia monitoringu, lub z innych źródeł. 

 prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – zadanie pracownika 

socjalnego, gdyż wymaga czynnego udziału osoby uprawnionej do wejścia w rodzinę, co pozwala na 

dokonanie oceny możliwości umieszczenia konkretnego dziecka w konkretnej rodzinie. 

 wsparcie rodziny 

- ustalanie, negocjowanie wysokości, rodzaju, formy, czasu udzielania pomocy, przez osoby 

zobowiązane; 

- poradnictwo i udzielanie niezbędnych informacji o przepisach prawa oraz uwzględniając specyfikę 

pracy pcpr ustalenie sytuacji materialno  bytowej osób zobowiązanych do alimentacji; 

- rozeznanie sytuacji życiowej; 

- gromadzenie dokumentów dotyczących sytuacji klienta np.: dokumentacja medyczna, sądowa, karty 

porad specjalistów itp.,  istotnych w pracy socjalnej; 

 

 

 

 

Następnym krokiem w budowaniu modelu jest umiejscowienie organizacyjne obu  

pracowników. Specyfika powiatu powoduje, że praca socjalna pojawia się w większości zadań i jest 

kierowana do wszystkich grup docelowych, w większym lub mniejszym stopniu. 

Specyfika powiatu wyraźnie wskazuje, że każde z zadań merytorycznych realizowanych na tym 

poziomie wymaga oddziaływań z zakresu pracy socjalnej.  

W PCPR pracownik ds. świadczeń nie powinien być umiejscowiony w osobnym dziale 

zajmującym się tylko świadczeniami ale pojawić się we wszystkich działach zajmujących się 

określonymi grupami docelowymi. Natomiast model organizacyjny zależał będzie od wielkości PCPR: 

 dla dużego PCPR dla każdej grupy docelowej może istnieć odrębna komórka organizacyjna, w 

której będzie zatrudniony pracownik ds. świadczeń zajmujący się konkretną grupą docelową. 
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 dla małego lub średniego PCPR zadania mogą być łączone w jedną komórkę organizacyjną, w 

zależności od potrzeb, w której będzie zatrudniony pracownik świadczeń zajmujący się kilkoma 

grupami docelowymi. 

    Aby umiejscowić proponowany model w szerszym aspekcie wszystkich zadań realizowanych przez 

pcpr, przedstawiamy model zadaniowy pcpr, który określa zadania pcpr, stanowiska, w tym stanowisko 

pracownika ds. świadczeń, konieczne do ich realizacji, wymienia narzędzia przydatne do realizacji 

poszczególnych zadań i pokazuje miejsce pracy socjalnej w tym modelu. 

 

Diagram 5 Model zadaniowy pcpr- przykładowa struktura organizacyjna pcpr 
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* poziom zatrudnienia pracowników socjalnych oraz innych pracowników, specjalistów zależy od przyjętego 

wskaźnika zatrudnienia. 

** w zależności od zasobności powiatu, możliwości zatrudnienia odpowiedniej liczby kadry oraz potrzeb 

stanowisko ds. świadczeń może być w każdym dziale przyznającym świadczenia lub w dziale np. organizacyjnym 

jako stanowisko do obsługi wszystkich działów merytorycznych. 

 

Lokalizacja stanowiska do spraw świadczeń może być uzależniona od wielkości powiatu. Stanowisko to 

może być przypisane do poszczególnych działów zajmujących się określonymi grupami klientów lub 

znajdować się w dziale ds. organizacyjnych, jako stanowisko pomocowe. 

Realizowany i przyjęty model zadaniowy powinien być skonstruowany na czterech podstawowych 

zasadach: 

1) konieczności realizacji usług świadczeń wynikających z przepisów prawa, 

2) zaspokajaniu rozeznanych potrzeb środowiska lokalnego, 

3) elastyczności struktury organizacyjnej, 

4) możliwości budowania partnerstw z różnymi koalicjantami. 

Wykorzystanie tych zasad umożliwia PCPR stanie się lokalnego liderem na rynku szeroko rozumianej 

polityki społecznej, a także ułatwia realizację zadań poprzez ich zlecanie innym lokalnym partnerom 

społecznym i gospodarczym. 

Wprowadzenie powyższych rozwiązań jest możliwe, przy jednoczesnym przyjęciu określonych 

standardów, takich jak: 

 standaryzowane wskaźniki zatrudnienia, 

 optymalne warunki lokalowe (umożliwiające pracę z klientem, prowadzenie spotkań z grupami, 

prowadzenie pracy z rodzicami biologicznymi-pokój spotkań itp.), 

 zasoby rzeczowe, odpowiedni sprzęt (komputery, urządzenia biurowe – ksero, skaner itd., 

samochód oraz inne), 

 swobodny dostęp do przepisów prawa (np. programów informatycznych, prawnych innych) 

pociąga za sobą określone koszty finansowe 

 możliwość korzystania ze szkoleń specjalistycznych i superwizji w pracy socjalnej oraz 

superwizji dla pozostałych specjalistów. 

 

 Poniżej prezentujemy szersze opracowanie modelu zadaniowego. 
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Model zadaniowy PCPR 

Diagram 6: Zadania Powiatu i ich powiązanie z pracą socjalną 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W zamieszczonych poniżej 19 tabelach przedstawiono zadania powiatu w trakcie wykonywania 

których, realizowana jest praca socjalna oraz udział pracowników w poszczególnych zadaniach, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracownika socjalnego i pracownika ds. świadczeń, ze wskazaniem 

niezbędnych powiązań między pracownikami umożliwiającymi realizacja zadań. 

Graficznie  pogrupowanie tych  zadań prezentują dodatkowe 3 diagramy odnoszące się do  

zadań realizowanych w  następujących obszarach: 

 dziecka i rodziny  

 nadzoru i kontroli 

 innych. 

 

 

dziecko  

i rodzina 

pomoc 
osobom  

w kryzysie 

inne nadzór  

i kontrola 

 

niepełnosprawni  
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ZADANIA 
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praca socjalna 

praca socjalna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
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Diagram 7: Zadania Powiatu – dot. dziecka i rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 8: Zadania Powiatu  - nadzór i kontrola 
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Diagram 9: Zadania Powiatu – inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają zadania (merytoryczne) realizowane przez powiat: 

1. organizowanie i prowadzenie pieczy zastępczej; 

2. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

3. usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej i osób opuszczających inne placówki dla 

małoletnich i nieletnich 

4. pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom 

5. interwencja kryzysowa 

6. ośrodki wsparcia, domy samotnych matek 

7. opracowywanie programów i ich realizacja 

8. mieszkania chronione 

9. reintegracja osób opuszczających dps, zk, placówki służby zdrowia  

10. pomoc cudzoziemcom  

11. poradnictwo specjalistyczne i metodyczne, szkolenia. 

INNE 
obsługa finansowo-

księgowa,  administracyjna, 

kancelaryjna, techniczna 

sprawozdawczośd 

poradnictwo specjalistyczne  
i metodyczne, szkolenia 

 
opracowanie strategii 

opracowywanie 
programów i ich 

realizacja 
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1. Zadanie – organizowanie i prowadzenie pieczy zastępczej 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Pozyskiwanie 

kandydatów 

Pracownik 

socjalny  
Tak Nie 

Udzielanie zwrotnych 

informacji o 

potrzebach 

utworzenia nowych  

rodzin zastępczych 

przez PCPR do OAO 

i dzieciach 

wymagających  

umieszczenia w 

rodzinach 

zastępczych* 

bilans potrzeb 

pracownicy  

OAO 
Tak Tak 

Trenerzy 

rodzin 

zastępczych 

w PCPR 

Nie Tak 

Kwalifikowanie 

do procesu 

szkolenia 

Trenerzy 

rodzin 

zastępczych 

w PCPR 

Nie Tak 

Wymiana informacji 

- Przekazywanie 

dokumentów 

- wywiad 

- dokumenty 

potwierdzają- 

ce możliwości 

psychofizyczne 

kandydatów (np. 

zaświadczenie 

lekarskie) 

- opinia OPS 

Trenerzy 

rodzin 

zastępczych 

w OAO 

Nie Tak 

Szkolenie 

kandydatów na 

rodziny 

zastępcze 

Trenerzy 

rodzin 

zastępczych 

zatrudnieni w 

PCPR 

Tak Tak 

Osoby prowadzące 

szkolenie są 

zobowiązane do 

przekazywania 

spójnych informacji o 

prawach i 

uprawnieniach oraz 

obowiązkach 

kandydatów na r.z. 

- zbiór informacji 

niezbędnych do 

przekazania 

kandydatom o 

instytucji rodziny 

zastępczej oraz o 

dzieciach w pieczy 

zastępczej, 

- zaświadczenie o 

ukończeniu 

szkolenia 

OAO lub 

inny podmiot 
Tak Tak 

Kwalifikacja 

Trenerzy 

PCPR 
Nie Tak 

Zgodność oceny, co 

oznacza, że jest ona 

wystarczająca do 

wydania ostatecznej 

opinii o kandydatach 

Zaświadczenie 

kwalifikacyjne 

OAO lub Nie Tak 
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inny podmiot i nie jest wymagana 

kolejna ocena przez 

inny podmiot 

(obecnie wymóg 

opiniowania przez 

OAO- powielanie 

zadania) 

Dobór dzieci do 

rodziny  

Trener-

Pracownik 

PCPR  

Nie Tak 

- zachowanie zasad 

etyki zawodu, 

- zgodność stron, 

- wymiana 

informacji, 

- poufność działania. 

Arkusz 

zawierający 

niezbędne  

informacje o 

dziecku i rodzinie. 
Pracownik 

OAO i PCPR 
Nie Tak 

Świadczenia i 

ustalanie 

uprawnień 

(wysokości) do 

świadczeń  

fakultatywnych 

Pracownik 

ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Prowadzenie 

postępowania 

administracyjnego 

w oparciu o diagnozę 

pracownika 

socjalnego 

Wniosek o 

przyznanie 

świadczenia Pracownik 

socjalny Tak Nie 

Wynagrodzenie 

dla rodziny 

zawodowej 

Pracownik 

socjalny Tak Nie 
Skonstruowanie 

umowy z rodziną 

zastępczą zawodową 

w oparciu o opinię 

pracownika 

socjalnego 

Umowa cywilno-

prawna Pracownik 

ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Wsparcie 

Specjaliści 

zatrudnieni w 

PCPR 

Nie Tak 

Prowadzenie grup 

wsparcia 

- wymiana informacji 

wewnątrz PCPR 

- w przypadku 

zlecenia 

podejmowanie 

działań zgodnie z 

zawarta umową 

 

Wniosek rodziny 

lub pracownika 

socjalnego o 

wsparcie, 

- informacja o 

formie 

udzielonego 

wsparcia, czasie 

trwania, efekcie 

Inne 

podmioty – 

zlecenie 

zadania 

Nie Tak 

Pracownik 

socjalny  Tak Nie 

Nadzór 

(monitoring) 

Pracownik 

socjalny 

PCPR. 
Tak Nie 

Pełna wymiana 

informacji o 

funkcjonowaniu 

rodziny i 

otrzymywanych 

przez rodzinę 

świadczeniach. 

Arkusz nadzoru 

zawierający czas i 

zakres 

prowadzonych 

działań 

nadzorczych 

Pracownik 

do spraw 

świadczeń. 
Nie Tak 
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2. Zadanie – praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

zgłoszenie do 

procesu 

reintegracji 

Pracownik 

socjalny 

PCPR 

Tak Nie 

Wymiana 

informacji 

dotyczącej 

rodziny 

biologicznej, 

sytuacji prawnej 

dziecka. 

Motywowanie 

do kontaktu obu 

stron 

Sformalizowa

nie zasad 

Pracownik  

socjalny   

placówki 

Tak Nie 

Pracownik  

socjalny   

OPS 

Tak Nie 

praca z rodzina 

zastępczą na 

rzecz 

utrzymywania 

kontaktu z 

rodzina 

biologiczną 

Pracownik 

socjalny 

PCPR 

Tak Nie 

Tworzenie 

technicznych 

warunków do 

kontaktów 

Konieczne 

stworzenie 

pokoju do 

bezpiecznych 

kontaktów OAO Tak Tak 

specjaliści w 

PCPR 
Nie Tak 

praca z rodziną 

biologiczną na 

rzecz poprawy 

jej 

funkcjonowania 

(socjalnej, 

pedagogicznej 

itp.) 

pracownik 

socjalny OPS 
Tak Nie 

wymiana 

informacji 

pomiędzy 

instytucjami 

znajdującymi się 

w otoczeniu 

rodziny 

Obowiązek 

wzajemnego 

przekazywani

a informacji 

asystent 

rodziny 
Tak Tak 

 

3. Zadanie – usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej i osób 

opuszczających inne placówki dla małoletnich i nieletnich 

Czynności 
Wykonawca/stan

owisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Zgłoszenie do 

procesu 

Pracownik 

socjalny PCPR 
Tak Nie 

Wymiana 

informacji i 

Kwestionariu

sz 
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usamodzielnienia pracownik  

socjalny  lub inny 

pracownik 

placówki (MOW, 

MOS, SOSW, ZP 

ipt.) 

Tak Nie 

dokumentów. 

Ustalenie 

uprawnień do 

procesu 

usamodzielnienia 

zgłoszeniowy 

Opracowanie 

indywidualnego 

programu 

usamodzielnienia 

Pracownik 

socjalny PCPR Tak Nie 
Ustalenie planów 

i możliwości 

życiowych 

usamodzielniane

go. 

Podpisanie 

umowy z 

opiekunem 

procesu. 

Podpisanie przez 

strony IPU. 

Ujednolico-

ny IPU. 

Ujednolicona 

umowa z 

opiekunem. 

Ujednolicone 

zobowiązanie 

opiekuna. 

pracownik  

socjalny  lub inny  

pracownik 

placówki (MOW, 

MOS, SOSW, ZP, 

ipt.) 

Nie Tak 

opiekun procesu 

usamodzielnienia  
Nie Tak 

wychowanek Nie Tak 

Ustalenie 

uprawnień  i 

wypłata świadczeń 

Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Udzielenie 

informacji, 

zebranie 

dokumentów 

Oświadczeni

e. 

opiekun 

usamodzielnienia 
Nie Tak 

 

4. Zadanie – pomoc osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia* Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Aktywizacja 

społeczna osób 

niepełnosprawn

ych i ich 

otoczenia 

Specjaliści Tak Tak 

Wymiana 

informacji o 

zasobach i 

potrzebach 

osoby i rodziny 

w różnych 

obszarach 

funkcjonowania 

społecznego 

- aktywizacja 

środowiska 

lokalnego 

poprzez 

propagowanie 

aktywności osób 

niepełnosprawny

Arkusz 

zasobów/defi

cytów i 

potrzeb 

osoby i 

rodziny. 

 

Plan 

aktywizacji 
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ch – np. akcje 

reklamowe 

Wsparcie dla 

osób 

niepełnosprawn

ych i grup z 

określona 

niepełnosprawn

ością 

Specjaliści Tak Tak 

wymiana 

informacji 

między 

specjalistami. 

Organizowanie 

grup wsparcia do 

osób i otoczenia. 

Zakres 

udzielonego 

wsparcia, 

forma, czas, 

efekty 

 

 

5. Zadanie – interwencja kryzysowa 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Powzięcie 

informacji o 

sytuacji 

Pracownik 

socjalny 
Tak Nie 

Wymiana 

informacji o 

problemach i 

zasobach   

Karta 

zgłoszenia  

klienta. 
Specjaliści Nie Tak 

skierowanie 

wniosku do 

gminy o 

zwołanie 

zespołu 

interdyscyplinar

nego  

pracownik 

socjalny  
Tak Nie 

 przekazanie 

informacji o 

sytuacji 

kryzysowej 

klienta 

- Wzór wniosku 

zawierający 

miedzy innymi 

podstawowe 

dane klienta 

- Wzór wniosku 

w sprawie 

zwołania 

adekwatnego 

składu 

specjalistów 

Prowadzenie 

interwencji 

kryzysowej 

Specjaliści w 

tym 

pracownik 

socjalny 

Tak Tak 

Wymiana 

informacji o 

formach 

udzielonego 

wsparcia w 

ramach 

interwencji 

kryzysowej 

Konieczność 

opracowania 

pakietu usług 

mieszczących 

się w kategorii 

interwencja 

kryzysowa np.  

poradnictwo 

specjalistyczne, 

oferta ośrodków 

wsparcia lub 

miejsc 

pobytowych, 
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zasady 

współpracy 

między JOPS 

(OPS, PCPR, 

inne JOPS) 

 

6. Zadanie - ośrodki wsparcia, domy samotnych matek 

Czynności 
Wykonawca/ 

stanowisko 

Charakter czynności Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

przyjęcie do 

placówki  i 

ustalenie 

zasad 

pracownik 

domu 
Nie Tak 

nie ma   Nie ma 

konieczności 

ustalenia 

narzędzia 

zebranie 

dokumentów 

i informacji o 

kliencie  

pracownik 

socjalny 

placówki 

Tak Nie 

wymiana 

informacji z 

ośrodkiem 

miejsca 

pochodzenia, 

ostatniego 

zamieszkania 

wywiad oraz 

inne 

dokumenty  

skierowanie 

klienta 

Pracownik ds. 

świadczeń 

Nie Tak 

wymiana 

informacji 

pomiędzy 

pracownikami 

PCPR, placówki 

i OPS 

W oparciu o 

obowiązujące 

przepisy 

prawa 

wsparcie zespół 

składający się 

miedzy 

innymi z: 

pracowników 

placówki 

- PCPR 

- OPS miejsca 

pochodzenia i 

miejsca 

pobytu 

- kuratora 

Tak Tak 

wymiana 

informacji 

między 

pracownikami 

zespołu 

dotyczących 

możliwości 

przezwyciężenia 

kryzysu  

Kontrakt 

socjalny, 

indywidualny 

plan 

wsparcia 

monitoring i 

ewaluacja 

pracownicy 

placówki 
Nie Tak 

Wymiana 

informacji 

Narzędzia 

ewaluacyjne 
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7. Zadanie – opracowywanie programów i ich realizacja 

Czynności 

Wykonawca

/stanowisko 

 

Charakter czynności Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Diagnoza  

 

Zespół 

roboczy 

Nie Tak 

 Podział na 

grupy 

 Wybór 

koordynatora 

 Spotkania 

robocze 

Zgodnie z 

metodologią 

badań 

społecznych 

Kompatybilność 

z celami 

określonymi w 

strategii 

Zespół 

roboczy 

Nie Tak 

Informowanie 

pracownika 

Wypracowanie 

skutecznych 

sposobów 

wymiany 

informacji  

Realizacja 

programu 

Realizator 

programu: 

-zadanie 

zlecone 

Tak Tak 

zadanie zlecone 

zgodnie z 

zawartą umową 

Narzędzia 

informatyczne Realizator 

programu: 

-PCPR 
Tak Tak 

- zgodnie z 

regulaminem 

organizacyjnym 

PCPR 

Monitoring i 

ewaluacja 

-Zlecenie 

zewnętrzne Nie Tak 

zadanie zlecone 

zgodnie z 

zawartą umową 

- zgodnie z 

regulaminem 

organizacyjnym 

PCPR 

Zgodnie z 

metodologią 

badań 

społecznych 

Osoba/ 

sekcja/dział 

ds. 

monitoringu 

programu 

Nie Tak 
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8. Zadanie – mieszkania chronione 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Ustalenie 

uprawnienia do 

korzystania z 

mieszkania 

chronionego 

Pracownik 

socjalny 
Tak Nie 

Wymiana 

informacji z 

pracownikami OPS 

 Informacja o 

zakresie 

udzielanej 

pomocy przez 

PCPR 

 Informacja o 

zakresie pomocy 

udzielonej przez 

OPS 

Skierowanie i 

ustalenie zasad* 

w IPU IPI 

kontrakcie 

socjalnym 

Pracownik 

socjalny 
Tak Tak 

zwyczajowa Zasady 

korzystania z 

mieszkań 

chronionych 

Wsparcie Asystent Nie Nie 

wymiana 

informacji miedzy 

pracownikiem i 

asystentem o 

sposobie 

funkcjonowania  

Wykaz 

koniecznych 

czynności, które 

powinien 

wykonać asystent 

 

9. Zadanie – reintegracja osób opuszczających dps, zk, placówki służby zdrowia 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Praca socjalna 

polegająca na 

udzieleniu 

informacji i 

skierowaniu do 

gminy 

Pracownik 

socjalny 

PCPR 

Tak Nie 

Wymiana 

informacji z 

pracownikami OPS  

 Informacja o 

zakresie 

udzielanej 

pomocy przez 

PCPR 

 Informacja o 

zakresie 

pomocy 
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udzielonej przez 

OPS 

 

10. Zadanie – pomoc cudzoziemcom 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Zgłoszenie się 

cudzoziemca 

wraz z 

dokumentacji 

potwierdzający

mi status i 

zamiar 

zamieszkania 

Pracownik 

socjalny 

PCPR 

Tak Nie - 

Nie ma 

konieczności 

ustalenia 

narzędzia 

Wystąpienie do 

wojewody o 

zgodę na prawo 

zamieszkania na 

terenie powiatu  

Pracownik 

socjalny 

PCPR Tak Tak - 

Wynika z 

obowiązujących 

przepisów 

Skompletowani

e niezbędnych 

dokumentów do 

udzielenia 

świadczenia 

Pracownik 

socjalny 

PCPR Tak Tak 

Współpraca z 

pracownikiem 

obsługi 

administracyjnej 

Wynika z 

obowiązujących 

przepisów 
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11.  Zadanie – poradnictwo specjalistyczne i metodyczne, szkolenia 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Diagnoza 

wstępna 

kwalifikacja 

klienta 

Pracownik 

socjalny 
Tak Nie 

Wymiana 

informacji 

zgłoszenie do 

specjalisty 

Kwestionariusz 

zgłoszeniowy 

Udzielenie 

poradnictwa 
Specjaliści Nie Tak 

 Wymiana 

informacji 

 Informowanie 

pracownika 

Informacja o 

udzielonej 

poradzie zakresie 

czasie 

Doradztwo 

metodyczne 

Specjaliści, w 

tym 

pracownicy 

socjalni 

Tak Tak 

 zgłaszanie 

potrzeb przez 

inne JOPS z 

terenu powiatu 

 organizowanie 

spotkań i grup 

roboczych, 

 wymiana 

informacji 

 

-   Informacja o 

formie, zakresie 

udzielonego 

doradztwa 

- ustalenie 

zakresu 

doradztwa 

metodycznego 

 

 

Mediacje Mediator* Nie Tak 

Wymiana 

informacji o 

potrzebach rodzin, 

osób 

Zgodnie z 

zasadami 

mediacji 

* mediator zatrudniony na umowę w zależności od potrzeb 

 

Aby w pełni realizować omówione zadania merytoryczne związane z pracą socjalną, należy 

zauważyć, że pcpr realizuje również inne ważne zadania związane z pracą socjalną w sposób pośredni. 

Poniżej w tabelach ich omówienie: 

1. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w innym powiecie; 

2. prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

3. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami; 

4. opracowanie strategii; 

5. obsługa finansowo-księgowa,  administracyjna, kancelaryjna, techniczna; 

6. sprawozdawczość; 
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7. nadzór i kontrola; 

8. prowadzenie DPS i  innych placówek (ŚDS). 

 

1. Zadanie – pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w innym powiecie 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Zawarcie 

porozumienia 

inny 

pracownik 
Nie Tak 

Wymiana 

dokumentów 

pozwalających na 

ustalenie zasad 

porozumienia z 

innym powiatem 

Jednoznaczne 

doprecyzowanie 

zobowiązań 

podmiotów 

porozumienia 

Porozumienie 

 

 

2. Zadanie – prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 
Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Kierowanie do 

placówki Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Wydanie 

skierowania w 

uzgodnieniu z 

dyrektorem 

placówki 

Skierowanie 

Udział w 

zespołach ds. 

okresowej 

oceny sytuacji 

dziecka  

Specjaliści 

w tym 

pracownik 

socjalny  

Tak Tak 

Wymiana 

informacji 

pomiędzy 

członkami 

zespołu, 

prawnym 

opiekunem 

Opinia oparta 

na 

sformalizowa

nych 

zasadach 
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dziecka 

Nadzór i 

kontrola 

placówki 

Inny 

pracownik 

merytoryczny 

i uprawniony 

do kontroli 

Nie Tak 

koordynacja 

procesu nadzoru 

i wymiana 

informacji, 

udostępnienie 

żądanych 

dokumentów 

 

Standard 

nadzoru i 

kontroli (na 

wzór kontroli 

wojewody) 

 Dyrektor 

kontrolowanej 

jednostki 

Nie Tak 

Ustalanie 

opiekunom 

/rodzicom 

odpłatności za 

pobyt  

dzieci w 

placówce 

Pracownik 

socjalny 
Tak Nie 

zebranie i 

przekazanie 

niezbędnych 

informacji o 

sytuacji 

opiekuna 

- wywiad, 

uwzględnieni

e w pracach 

na rzecz 

zmiany druku 

wywiadu 

Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

zebranie i 

przekazanie 

niezbędnych 

informacji o 

sytuacji 

opiekuna 

 

3. Zadanie – współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności 
Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Tworzenie 

partnerstw 

Pracownik 

socjalny  
Tak Tak 

Tworzenie 

klimatu 

sprzyjającego 

nawiązywaniu 

współpracy na 

rzecz osób i grup 

społecznych w 

- spotkania 

- konferencje 

- grupy 

robocze 

-konsultacje 

społeczne 

- wzory 
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Pracownik 

ds. 

świadczeń 

Nie Tak 

zakresie polityki 

społecznej. 

Wzajemna 

wymiana 

informacji o 

zasobach i 

potrzebach 

środowiska 

lokalnego. 

umów 

partnerskich 

 

Udzielanie 

wsparcia 

(rzeczowego, 

finansowego, 

merytorycznego 

i  

metodycznego) 

Pracownik 

socjalny 
Tak Nie 

Wymiana 

informacji 

 

informacje o 

formie, 

zakresie i 

efekcie 

udzielonego 

wsparcia 
Specjaliści  Nie Tak 

Szkolenie dla 

organizacji 

Specjaliści 

zatrudnieni w 

PCPR 

Tak Tak 

Prowadzące 

szkoleń w celu 

wzmocnienia 

zasobów 

środowiska 

lokalnego i 

budowania 

partnerstw. 

Pozyskiwanie 

informacji o 

potrzebach 

organizacji 

pozarządowych. 

- 

Zlecanie 

zadania 
Tak Tak 

Pracownik 

do spraw 

finansowych 

Nie Tak 

Zlecanie zadań 

publicznych 

organizacjom 

pozarządowym 

i innym 

instytucjom 

Inny 

pracownik 
Nie Tak 

Pozyskiwanie 

organizacji i 

innych 

podmiotów do 

realizacji zadań 

powiatu. 

Wymiana 

informacji o 

zasobach tych 

podmiotów i 

potrzebach 

Procedury 

zlecania i 

powierzania 

zadań 

publicznych. 
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powiatu. 

 

4. Zadanie – opracowanie strategii 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

1. Konsultacje 

społeczne. 

2. Analizy. 

3. Badania. 

4. Diagnoza 

społeczna. 

5. Opracowanie 

materiałów. 

6. Bilans 

potrzeb. 

7. Wyznaczanie 

celów/zadań. 

Zadanie 

zlecone  lub 
Nie Tak 

Zgodnie z umową. Zgodnie z 

metodologią 

badań 

społecznych 

Zespół 

pracowników 

między 

innymi: 

- PCPR 

- OPS 

- oświaty 

- służby 

zdrowia 

- PUP 

- wymiaru 

sprawiedliwoś

ci, 

- przedstawi 

ciele NGO 

- inne osoby, 

instytucje 

 

 

Nie Tak 

1.Podział na grupy. 

2.Wybór 

koordynatora. 

3.Spotkania 

robocze. 

4.Współpraca z 

podmiotami: 

NGO/stowarzyszen

ia, 

Przedsiębiorcy 

działający na rynku 

lokalnym, 

zw. zawodowe, 

przedstawiciele 

gminnych 

samorządów 

terytorialnych i ich 

otoczenia 

(sołtysi, radni, 

GOPS, szkoły, 

przedszkola), 

jednostki służby 

zdrowia, 

PUP, 

Jednostki 

Oświatowe, 

Instytucje kultury, 

Inne. 
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Monitoring 

- Zlecanie 

zewnętrzne 

(audyt) 

lub 

osoba/sekcja/

dział ds. 

monitoringu 

w PCPR 

Nie Tak 

Zadanie 

realizowane z 

godnie z umowa 

lub 

Zadanie 

realizowane 

zgodnie z 

regulaminem 

organizacyjnym i 

zakresem 

obowiązków 

pracownika 

Zgodnie z 

metodologia 

badan 

społecznych 

 

 

 

5. Zadanie – obsługa finansowo-księgowa,  administracyjna, kancelaryjna, techniczna 

Czynności 
Wykonawca

/stanowisko 

Charakter czynności 
Opis 

współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, w tym 

o charakterze 

administracyjnym 

Prowadzenie 

rozliczeń 

finansowych, 

budżetu 

jednostki 

Główna 

księgowa 
Nie Tak 

Prawidłowy 

obieg 

dokumentów 

księgowych 

Zgodne z 

przepisami 

prawa o 

finansach 

publicznych 
Księgowa Nie Tak 

Bieżące 

prowadzenie 

kancelarii-

sekretariatu 

Pracownik 

ds. 

świadczeń 

Nie Tak 

Prawidłowy 

obieg 

dokumentów. 

Obsługa biura i 

urządzeń 

biurowych, 

Zarządzenia 

obiegu 

dokumentów 

itp. 
pracownik  

socjalny   

placówki 

Tak Nie 

Prowadzenie 

akt osobowych 

pracowników- 

kadry  

Pracownik 

obsługi 

kadrowej 

Nie Tak 

 Sporządzanie 

umów 

- prowadzenie 

akt osobowych 

pracowników 

Zgodnie z 

obowiązujący

mi przepisami 

prawa 

Archiwizacja 

 Inny 

pracownik 
Nie Tak 

Przekazywanie 

akt do 

pracownika 

Zgodnie z 

obowiązujący

mi przepisami 
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przez 

osoby/sekcje/dzi

ały 

prawa 

Obsługa 

techniczna - 

sprzątanie 

pracownik 

PCPR 
Nie Tak 

Ustalenie 

zakresu 

obowiązków 

- 

Zlecenie 

zadania 
Nie Tak 

Wykonanie 

czynności 

zgodnie z 

zawarta umową 

Obsługa 

techniczna- 

informatyk 

Pracownik 

PCPR 
Nie Tak 

Ustalenie 

zakresu 

obowiązków 

 

Urządzenia 

informatyczne 

 

Zlecenie 

zadania 
Nie Tak 

Wykonanie 

czynności 

zgodnie z 

zawarta umową 

 

6. Zadanie – sprawozdawczość 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Zbieranie 

materiałów do 

sprawozdań 

 

Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

- Prawidłowy obieg 

informacji w 

jednostce. 

- dostęp do danych 

wszystkich 

stanowisk 

merytorycznych. 

 standardy 

dokumentów 

  informatyczna 

baza danych 
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7.  Zadanie nadzór i kontrola 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Analiza 

dokumentów: 

sprawozdań 

merytorycznych 

i budżetowych, 

inwestycyjnych, 

wystąpienia o 

korektę 

budżetów 

Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Obowiązek 

przekazywania 

dokumentów do 

PCPR 

Narzędzia 

określone w 

przepisach prawa 

Kontrole 

Inny 

pracownik 

/dział kontroli 

Nie Tak 

Obowiązek 

stworzenia 

warunków do 

kontroli i 

udostępnienia 

żądanych 

dokumentów 

Stworzenie 

ustawowego 

standardu 

kontroli i nadzoru 

sprawowanego 

przez pcpr w 

odniesieniu do 

realizowanych na 

terenie powiatu 

zadań z zakresu 

pomocy 

społecznej. 

Wydanie 

zaleceń, 

wniosków, 

nakazów itp. 

Dyrektor 

PCPR 
Nie Tak 

Na podstawie 

protokołu 

Zgodnie z 

obowiązującym 

ustawodawstwem 
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8. Zadanie – prowadzenie DPS i  innych placówek (ŚDS) 

Czynności 
Wykonawca/

stanowisko 

Charakter czynności 

Opis współpracy 

między 

wykonawcami 

Narzędzia 
Praca 

socjalna 

Inna praca, 

w tym o 

charakterze 

administracy

jnym 

Realizacja 

postępowania 

administracyjne

go 

Pracownik ds. 

świadczeń 
Nie Tak 

Wymiana 

informacji z 

pracownikami OPS  

Narzędzia 

określone w 

przepisach prawa 

 
 

 

3. Specjalizacja, podział pracy pomiędzy pracownikami wykonującymi 

pracę socjalną (np. pracowników specjalistów od konkretnej metody 

pracy socjalnej, bądź pracy z określoną grupą klientów, pracowników 

„pierwszego kontaktu”, czyli takich, którzy  kierowaliby klientów do 

specjalisty w danej dziedzinie) uwzględniającą wypracowany model(punkt 

nieobowiązkowy) 

Specjalizacja pracowników z jednej strony umożliwia bardzo precyzyjne rozpoznanie problemu 

grupy klientów,  niemniej może też sprzyjać tak wąskiemu spojrzeniu na otaczającą rzeczywistość, że 

droga klienta oczekującego na pomoc i wsparcie znacznie się wydłuży.  

W większości powiatów wąskie rozumienie pracy socjalnej może spowodować wykluczenie 

pewnej grupy klientów z możliwości udzielenia im skutecznego i szybkiego wsparcia i znacznie 

podnieść koszty wykonania zadań.  

Dobra praktyka oraz zgłaszane potrzeby w tym zakresie, zarówno przez klientów, jak również 

samych pracowników socjalnych powinny regulować zakres specjalizacji w danym PCPR. Wskazany 

przez ZE model organizacyjny PCPR zakłada specyficzną dla zadań PCPR specjalizację pracowników 

socjalnych, bo to oni są głównym obszarem zainteresowań niniejszej pracy. Przyjęto podział na 

specjalistów pracujących z następującymi grupami klientów: 

 rodziny zastępcze, 
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 osoby usamodzielniane, 

 osoby niepełnosprawne (obecna praktyka szkoleniowa specjalizacji II stopnia dla samej tej grupy 

klientów proponuje trzy kierunki: praca socjalna z: 1) osobami z zaburzeniami psychicznymi, 2) 

upośledzonymi umysłowo (sic!) 3) niepełnosprawnymi fizycznie. Wszystkie grupy pozostają w 

kręgu klientów pcpr, czyli samych pracowników socjalnych pcpr winien zatrudnić minimum 6) 

 społeczność lokalna, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z grupami o określonych celach, 

potrzebach i zadaniach (organizacje pozarządowe). 

 

4. Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy socjalnej przy uwzględnieniu 

czynników związanych z profesjonalizmem pracownika socjalnego o 

organizacją pracy pracowników socjalnych, w tym warunkami pracy, 

wsparcie pracowników socjalnych. 

Praca socjalna wymaga stałego doskonalenia, raz zdobyte wykształcenie i kwalifikacje nie są 

gwarantem jej dobrej jakości w długiej perspektywie. Dlatego należy stworzyć odpowiednie warunki 

pracy pracownikowi socjalnemu do utrzymywania właściwego poziomu kompetencji zapewniającego 

profesjonalne wsparcie osób i rodzin. Realizacja tego obowiązku odbywa się w aspekcie 

merytorycznym i organizacyjnym oraz wymaga zaangażowania pracownika socjalnego, a także 

pracodawcy. 

 
Tabela 5: Rozwiązania pozwalające na podwyższenie jakości pracy socjalnej związane z profesjonalizmem 

pracownika socjalnego oraz o charakterze organizacyjnym 

 

Rozwiązania pozwalające na podwyższenie 

jakości pracy socjalnej związane z 

profesjonalizmem pracownika socjalnego 

Rozwiązania pozwalające na podwyższenie 

jakości pracy socjalnej o charakterze 

organizacyjnym 

- odpowiedniej jakości szkolnictwo zawodowe w 

zawodzie pracownik socjalny; 

-oddzielenie pracy socjalnej od czynności 

administracyjnych; 

- wprowadzenie odpowiednich, dostosowanych do 

doświadczenia zawodowego pracownika 

socjalnego – stopni specjalizacji; 

- dostosowanie liczby środowisk umożliwiających 

prowadzenie aktywnej pracy socjalnej 

-praca nad prestiżem zawodu pracownika 

socjalnego – ustawodawstwo; 

- zapewnienie wsparcia merytorycznego 

pracowników socjalnych, poprzez systematyczne 

spotkania ze specjalistami działań metodycznych; 
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- dobór-na etapie szkolenia - kadr o odpowiednich 

cechach charakterologicznych i umiejętnościach 

interpersonalnych; 

- obowiązkowe realizowanie superwizji dla 

pracowników socjalnych, 

- obowiązkowe roczne (a nawet dwuletnie) staże 

zawodowe zakończone egzaminem praktycznym 

uprawniającym do wykonywania zawodu. 

- stałe doskonalenie zawodowe pracowników 

socjalnych 

- stworzenie warunków do współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

- wprowadzenie i wdrażanie standardów pracy 

socjalnej 

- wprowadzenie standardów warunków 

technicznych i organizacyjnych do prowadzenia 

pracy socjalnej 

 - wprowadzenie standardów wynagrodzenia 

pracowników socjalnych (obecnie jedne z 

najniższych w samorządach) 

 

Aby zapewnić odpowiednią jakość pracy socjalnej i związanych z nią usług istotne jest 

określenie wskaźnika zatrudnienia pracowników na poszczególnych stanowiskach w zależności od 

ilości środowisk otrzymujących wsparcie finansowe oraz socjalne. 

ZE wskazuje, że precyzyjne określenie wskaźników zatrudnienia przyczyni się do poprawy oraz 

podniesienia jakości świadczonej pomocy, a także w konsekwencji przyczyni się do realizacji celu 

głównego pomocy społecznej – zmiany jakości życia i poprawy funkcjonowania środowisk lokalnych 

oraz osób w nich żyjących. 

Proponujemy przyjęcie następujących wskaźników zatrudnienia: 

 1 pracownik socjalny na 15-20 środowisk z uwzględnieniem ich specyfiki, liczby członków, 

stopnia dysfunkcji, zaangażowania, wsparcia społecznego itp. 

 1 specjalista – prawnik na 50 tys. mieszkańców 

 1 specjalista – psycholog na 40 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem charakterystyki 

środowiska 

 1 specjalista rodzinny na 50 tys. mieszkańców, z uwzględnieniem charakterystyki środowisk 

rodzinnych 

Ponadto ZE wskazuje na zatrudnienia mediatora na umowę zlecenie lub umowę o działo wg 

zgłaszanych potrzeb. Przy czym konieczne jest ustalenie wysokości dochodu, powyżej którego mediacje 

byłyby płatne przez klienta – np. 3-krotna wysokość uprawniająca do pomocy społecznej, natomiast 



 
 

 
 

Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a5

1
 

dochody poniżej tej kwoty nakładałyby zobowiązanie na powiat i zapewnienie klientowi bezpłatnego 

mediatora. 

Propozycja wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych w pcpr wynika z praktyki i 

rzeczywistej liczby środowisk problemowych wobec, których pracownik socjalny może świadczyć 

adekwatną do potrzeb pracę socjalną. Specyfika pracy z rodziną zastępczą, która z jednej strony jest 

narzędziem pracy. z drugiej sama wymaga wsparcia i „asysty” pracownika socjalnego uzasadnia 

zaproponowany wskaźnik. Należy również zwrócić uwagę, że pracownik socjalny w powiecie ma 

bardziej złożoną pracę, gdyż swoim zasięgiem obejmuje zarówno środowisko rodziny zastępczej, jak 

również pochodzące ze środowiska zewnętrznego często obarczone dziecko umieszczone w rodzinie 

zastępczej. Dla uzasadnienia wskaźników zatrudnienia innych specjalistów uznano, że optymalnym 

rozwiązaniem byłoby przyjęcie wyżej proponowanych, niemniej wskazane jest podjęcie szczegółowych 

badań, które mogłyby określić rzeczywiste i realne do zaakceptowania proporcje. Praktyka pokazuje, że 

zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów jest coraz większe. Na przykładzie powiatu 

gostyńskiego możemy wskazać, że dzięki realizacji różnych projektów umożliwiających zatrudnienie 

specjalistów, czy uruchomienie punktów poradnictwa, potrzeby w tym zakresie są olbrzymie. W roku 

2010 w powiecie gostyńskim, dzięki realizacji kilku projektów przez Stowarzyszenie Dziecko w 

Partnerstwie z PCPR w Gostyniu, z porad w punktach rozmieszczonych na terenie 5 gmin powiatu, w 

okresie od lipca do grudnia skorzystało ponad 1.350 osób. 

Praktyka wskazuje, że obecnie średnio w pcpr na 60-90 środowisk (rodzin zastępczych, osób 

usamodzielnianych) jest zatrudniony 1-2 pracowników socjalnych. Całkowite miesięczne koszty 

zatrudnienia pracownika socjalnego (bez doświadczenia zawodowego, czyli bez stażu uprawniającego 

do dodatku stażowego) ponoszone przez pracodawcę wynoszą średnio 3.220 zł (łącznie z pochodnymi). 

Zakładamy, że każdy z tych pracowników otrzymuje również dodatek z tytułu pracy w środowisku  w 

kwocie  250 zł  miesięcznie. Czyli obecnie przy założeniu, że mamy zatrudnionych 2 pracowników 

socjalnych roczny koszt dla jednostki (pcpr) wynosi 77.280 zł (3.220 zł x 2 pracowników socjalnych x 

12 miesięcy). Przyjmując, że w jednostce obsługującej 60-90 środowisk powinno pracować od 3 do 6 

pracowników roczne koszty zatrudnienia będą wynosiły od 115.920 zł (3.220 x 3 x 12) do 231.840 zł 

(3.220 x 6 x 12). Powstaje różnica w wysokości 38.640 zł – 154.560 zł. Stanowi to dodatkowe 

obciążenie finansowe dla samorządu, które może sprzyjać zlecaniu tej usługi innym instytucjom. 

Niemniej środki na to zadanie powiat będzie musiał posiadać bez względu na to kto je będzie 
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wykonywał. W przypadku zlecania usługi pracy socjalnej należy uwzględnić jeszcze zatrudnienie 

odpowiedniej liczby pracowników posiadających umiejętności i wiedzę z zakresu nadzoru i kontroli. 

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na osobach zarządzających środkami publicznymi odpowiedni 

nadzór i kontrolę ich wydatkowania i wykorzystania (ustawa o finansach publicznych). Ponadto ważny 

z punktu widzenia pcpr będzie należyty monitoring i kontrola jakości udzielanej usługi. Przyjmując 

założenia, że osoba/y dokonujące czynności kontroli i nadzoru będą dobrze przygotowanymi i 

wykwalifikowanymi pracownikami samorządowymi (na wzór kontroli sprawowanej przez wojewodów) 

ich zatrudnienie będzie generowało koszty. 

Koniecznym jest też uwzględnienie odpowiedniej jakości usług pracy socjalnej, co powinno mieć 

odzwierciedlenie również w odpowiednim uposażeniu pracowników socjalnych. Dla podniesienia rangi 

zawodu i usytuowania go w szeregu tzw. wolnych zawodów należy pamiętać, że jednym z ważnych 

elementów budowania prestiżu, choć nie jedynym,  jest odpowiedni poziom wynagrodzenia za pracę.  

Wydaje się oczywiste, że również przyjęcie wyżej proponowanych założeń, co do warunków 

pracy, odpowiedniej liczby i jakości urządzeń i środków technicznych wymaga nakładów finansowych. 

Bez względu na to, kto będzie prowadził usługę w postaci pracy socjalnej, stworzenie 

standaryzowanego katalogu wymagań do jej realizacji wydaje się nieodzowne, a to z kolei w pierwszym 

etapie wymusza poniesienia odpowiednich wydatków finansowych.  

Podsumowując ZE proponuje przyjęcie takich rozwiązań systemowych, które na poziomie 

samorządu przyczynią się do świadczenia wysokiej jakości usług, w tym pracy socjalnej. 

 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

Tabela 5 Wnioski i rekomendacje wynikające z modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń 

Oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń 

Wnioski Rekomendacje 

Praca socjalna mimo, że nie jest zadaniem 

powiatu jest realizowana w zasadzie przez 

wszystkie powiaty dla wybranych grup 

docelowych, taka praktyka wskazuje, że jest 

forma wsparcia, której potrzebują klienci 

pcpr 

Zmiana w ustawie o pomocy społecznej 

wprowadzająca pracę socjalna jako zadanie 

obowiązkowe powiatu 

Utworzenie stanowisk w zależności od grupy 

docelowej do spraw świadczeń w strukturze 

Zmiany w ustawach* dopuszczające prowadzenie 

postępowania administracyjnego w sprawach 
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organizacyjnej.  świadczeń przez innego pracownika, niż 

pracownik socjalny i określenie jego zadań i 

kwalifikacji. 

Stworzenie narzędzi umożliwiających 

oddzielenie pracy socjalnej od czynności 

administracyjnych. 

Opracowanie narzędzi: diagnoza wstępna, 

diagnoza pogłębiona, monitoring sytuacji klienta 

– ocena współpracy z pracownikiem socjalnym . 

Wdrożenie narządzi umożliwiających 

oddzielenie. 

Zmiany w ustawach* wraz z aktami 

wykonawczymi wprowadzające odpowiednie 

narzędzia. 

*zmiany muszą zostać dokonane we wszystkich ustawach regulujących realizację zadań pcpr,  w tym: 

- ustawa o pomocy społecznej; 

- ustawa o pieczy zastępczej; 

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Tabela 6:Wnioski i rekomendacje dotyczące warunków wykonywania pracy socjalnej  

 

Warunki wykonywania pracy socjalnej 

Wnioski Rekomendacje 

 odpowiedniej jakości szkolnictwo zawodowe 

w zawodzie pracownik socjalny; 

 zaostrzenie warunków akredytacji podmiotów 

szkolących pracowników socjalnych; 

 wprowadzenie odpowiednich, dostosowanych 

do doświadczenia zawodowego pracownika 

socjalnego – stopni specjalizacji; 

 rozszerzenie stopni specjalizacji związanych 

ze specyfiką zadań realizowanych w PCPR; 

 praca nad prestiżem zawody pracownika 

socjalnego – ustawodawstwo; 

 przyjęcie ustawy o zawodzie pracownika 

socjalnego; 

 dobór na etapie szkolenia, kadr o 

odpowiednich cechach charakterologicznych i 

umiejętnościach interpersonalnych; 

 opracowanie na etapie szkolnictwa testów 

przydatności do wykonywania zawodu; 

 wprowadzenie obowiązkowych minimum 

rocznych praktyk zawodowych zakończonych 

egzaminem praktycznym uprawniającym do 

wykonywania zawodu; 

 stałe doskonalenie zawodowe pracowników 

socjalnych; 

 ustawowe zobowiązanie samorządów do 

tworzenia warunków umożliwiających 

doskonalenie zawodowe pracowników; 

 wprowadzenie i wdrażanie standardów pracy 

socjalnej; 

 opracowanie standardów w odniesieniu do 

poszczególnych grup docelowych i ich 

etapowe wdrażanie; 

 dostosowanie liczby środowisk 

umożliwiających prowadzenie aktywnej pracy 

 ustawowe wprowadzenie wskaźników 
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socjalnej; zatrudnienia pracowników socjalnych; 

 zapewnienie wsparcia merytorycznego 

pracowników socjalnych, poprzez 

systematyczne spotkania ze specjalistami 

działań metodycznych; 

 ustawowe wprowadzenie wskaźników 

zatrudnienia specjalistów; 

 obowiązkowe realizowanie superwizji dla 

pracowników socjalnych; 

 ustawowe wprowadzenie obowiązku 

superwizji, jako zadania zleconego; 

 wprowadzenie standardów warunków 

technicznych i organizacyjnych do 

prowadzenia pracy socjalnej; 

 opracowanie standardów warunków 

technicznych i organizacyjnych do 

prowadzenia pracy socjalnej i ich etapowe 

wdrażanie; 

 zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia 

pracowników socjalnych. 

 ustalenie minimalnego wynagrodzenia w 

odniesieniu do średniej krajowej i 

zapewnienie automatycznej waloryzacji. 

 
 

 


