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ROZDZIAŁ I ROLA I MIEJSCE PCPR W LOKALNYM SYSTEMIE POMOCY 

SPOŁECZNEJ W POWIECIE, Z PUNKTU WIDZENIA MODELU REALIZACJI 

USŁUG O OKREŚLONYM STANDARDZIE1 
 

 

 

 

 

1. Cele, zasady i wartości pcpr  
 

Cele z perspektywy klienta: 

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

i ekonomicznym. 

• Ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego poprze integrację i aktywizację 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz całej społeczności lokalnej. 

 

Cele w odniesieniu do instytucji: 

 Podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych oraz rozwiązywanie problemów 

społecznych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji, 

 Łagodzenie skutków ww. problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i 

narzędzi adekwatnych do potrzeb osób i rodzin, jak również wzmacnianie ich aktywności z 

wykorzystaniem ich zasobów i zasobów środowiska lokalnego. 

                                                           
1 Rozdział został opracowany na podstawie: 

Katarzyna Buchajczuk, Alicja Data, Katarzyna Misiuna, Irena Obiegły, Jolanta Sobczak, pod red. Barbary 
Kowalczyk Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie; Rozdział 2 „Rola i miejsce pcpr w 
lokalnym systemie pomocy społecznej w powiecie, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym 

standardzie”, str. 10 - 24 
 

• cele, wartości i zasady pcpr 

• misja pcpr 

• rola i miejce pcpr 

Misja, rola i 
miejsce pcpr  



 Dostosowywanie oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych z 

zastosowaniem innowacyjnych metod, technik i narzędzi - w szczególności poprzez 

korzystanie z dobrych praktyk. 

 Upowszechnianie misji i budowanie dobrego wizerunku pomocy społecznej. 

 

Ważnym elementem funkcjonowania pcpr jest stosowanie zasad i wartości, które określają ramy 

działania oraz umożliwiają realizację celów: 

Zasady:  

 Zasada pomocniczości, 

 Zasada dostępności usług pomocy społecznej, 

 Zasada indywidualizacji, typizacji i komplementarności świadczeń, 

 Zasada aktywizacji, 

 Zasada samopomocy, 

 Zasada podmiotowości, 

 Zasada dostępności informacji, jawności, przejrzystości i bezstronności działań, 

 Zasada szybkości postępowania 

 Zasada partnerstwa, 

 Zasada koordynacji, 

 Zasada innowacyjności. 

 

Wartości: 

 Poszanowanie godności osobistej. 

 Harmonijny rozwój jednostki. 

 Poszanowanie autonomii i samostanowienia osób i rodzin. 

 Etyka postępowania w relacjach z osobą i rodziną. 

 Aktywny udział w kształtowaniu własnego życia. 

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

 Sprawiedliwość w działaniu na rzecz osób i rodzin. 

 Integracja społeczna na poziomie lokalnym. 

Więcej informacji na temat celów, zasad i wartości pcpr znajdziesz w Rozdziale 1 Modelu, str. 9 - 

10. 

 

2. Rola i miejsce pcpr w lokalnym systemie pomocy społecznej w 
powiecie 

 

Jednym z przyjętych celów funkcjonowania pcpr jest zapewnienie kompleksowego wsparcia 

określonym ustawowo grupom społecznym, poprzez zorganizowanie i ułatwienie dostępu do 

optymalnego pakietu usług pomocy społecznej. Z tego względu w modelu pcpr przyjęto szerokie 

rozumienie systemu pomocy społecznej. 

 



Zakres działań pcpr na potrzeby modelu określony został poprzez: 

1. Najistotniejsze grupy docelowe obejmowane wsparciem, 

Zwróć uwagę, że odbiorcami usług pcpr są także profesjonaliści – pracownicy organizacji 

pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, w którym 
funkcjonuje dany pcpr. Celem usług adresowanych do profesjonalistów, jest ich merytoryczne 
wsparcie w zakresie wykonywanej profesji.  

2. Pakiet usług pomocy społecznej. 

Diagram 1. Główni adresaci usług powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

 

 
 

 

 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie; Rozdział 2 „Rola i miejsce pcpr w lokalnym 

systemie pomocy społecznej w powiecie, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie” 
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Diagram 2. Najczęściej realizowane usługi przez powiatowe centra pomocy rodzinie w przyporządkowaniu do 
głównych kategorii klientów pomocy społecznej oraz profesjonalistów. 

 

•specjalistyczne poradnictwo 

•usługi świadczone w ponadgminnych placówkach wsparcia 
dziennego 

•usługi świadczone  w całodobowych placówkach opiekuńczo-
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•usługi świadczone w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie 

•poradnictwo specjalistyczne 

•usługi świadczone w ramach programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
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Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie; Rozdział 2 „Rola i miejsce pcpr w lokalnym 

systemie pomocy społecznej w powiecie, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie” 

 

 

2.1. Misja pcpr  

 

 

Misją powiatowego centrum pomocy rodzinie jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu 

wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu 

problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z 

poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz 

środowiska lokalnego. 

•specjalistyczne poradnictwo 

•indywidualne programy integracji 

•pomoc w uzyskaniu mieszkania, pracy, w kontaktach ze słuzbą zdrowia 

cudzoziemcy 

•poradnictwo specjalistyczne 

•usługi świadczone w domach pomocy społecznej 

•usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 

•usługi świadczone w mieszkaniach chronionych 

osoby starsze 

•poradnictwo i wsparcie metodyczne 

•organizacja szkoleń 

•superwizje 

pracownicy jops z 
terenu powiatu 

•nadzór  i wsparcie prawidłowego funkcjonowania 
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2.2. Najważniejsze funkcje pcpr 

 

Najważniejszymi funkcjami  pcpr z punktu widzenia budowania usług i pakietów usług pomocy 

społecznej o określonym standardzie dla osób i rodzin są: 

 Funkcja organizacyjna;  

 Funkcja wykonawcza; 

 Funkcja koordynacyjna;  

 Funkcja aktywizacyjna. 

 

 

, że modelu pcpr przyjęto koncepcję oddzielenia funkcji organizacyjnej od 

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

 

2.3. Rola pcpr  

 
W modelu pcpr pełni rolę lidera, realizującego zadania we współpracy z innymi partnerami, zarówno 

publicznymi jak i niepublicznymi. Rola lidera oznacza przyjęcie odpowiedzialności w szczególności za: 

 zapewnienie usług i pakietów usług pomocy społecznej o odpowiednim standardzie 

poszczególnym grupom docelowym, określonym ustawami oraz dostosowanie oferty usług do 

potrzeb lokalnych; 

 zapewnienie odpowiedniej organizacji usług pomocy społecznej i prowadzenie wszystkich jej 

etapów: diagnozy, planowania, dokonywania wyboru wykonawcy przy stosowaniu zasady 

subsydiarności oraz monitoringu i ewaluacji; 

  realizacji, monitoringu i ewaluacji; 

 koordynowanie działań podejmowanych w środowisku lokalnym w obszarze usług pomocy 

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

 wykonywanie usług pomocy społecznej w ramach struktur własnych lub ich zlecanie, jeżeli 

zapewni to najlepszą jakość usługi, a w dalszej kolejności realizacja usługi będzie konkurencyjna 

finansowo lub przemawiać będą za tym inne względy; 

 realizację zadań wynikających z powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz 

innych projektów i programów z zakresu pomocy społecznej. 

 

2.4. Kluczowe założenia z punktu widzenia określenia roli miejsca pcpr w systemie 

pomocy społecznej  

 

 pcpr pełni funkcję koordynatora i realizatora zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy 

społecznej powiatu (zadania wynikające z obowiązujących ustaw, programów MPiPS i innych, 

projektów - np. finansowanych ze środków z EFS, itd.). 



 pcpr dysponuje pakietami usług pomocy i integracji społecznej, do których jednakowe prawo i 

dostęp powinien mieć każdy mieszkaniec powiatu, który takiego wsparcia potrzebuje. 

 pcpr pełni rolę doradczą (dotyczącą np. metodyki pracy, edukacji, implementacji dobrych praktyk i 

rozwiązań) oraz wspierającą (udostępnienie np. poradnictwa specjalistycznego) dla powiatowych, 

gminnych, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

 pcpr jest inkubatorem i kreatorem inicjatyw społecznych, m.in. poprzez inspirowanie 

powstawania, rozwoju, wzmacniania organizacji pozarządowych (w zależności od potrzeb 

poszczególnych powiatów) tak,  aby mogły być partnerem w realizacji usług pomocy społecznej. 

 pcpr jest instytucją otwartą na współpracę z innymi partnerami i aktywizującą grupy o 

jednorodnych problemach społecznych, współpracującą z instytucjami publicznymi i 

niepublicznymi, zapewniającymi usługi społeczne, w tym: z gminami na rzecz reintegracji rodziny, 

wzmacniania kompetencji wychowawczych etc.; z powiatowymi urzędami pracy (pup) w zakresie 

osób bezrobotnych, m.in. poprzez tworzenie na szczeblu powiatu zespołów aktywizacji 

zawodowej (w zależności od potrzeb stałych lub doraźnych) złożonych z przedstawicieli tych 

instytucji. 

2.5. Otoczenie pcpr i relacje z otoczeniem  

Rola i miejsce pcpr zależy w dużej mierze od jego otoczenia. Istotne jest określenie najważniejszych 

podmiotów, z którymi pcpr może współpracować, realizując swoje zadania, i które są istotne z 

punktu widzenia organizowania usług pomocy i integracji społecznej o określonym standardzie.  

 

  



Diagram 3. Otoczenie powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

 
Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie; Rozdział 2 „Rola i miejsce pcpr w lokalnym 

systemie pomocy społecznej w powiecie, z punktu widzenia modelu realizacji usług o określonym standardzie” 

 

W relacjach pcpr z otoczeniem konieczne jest stosowanie zasad: 

 Partnerstwa,  

 Koordynacji, 

 Komplementarności.  

 

Więcej informacji na temat relacji pcpr o z otoczeniem oraz otoczenia lokalnego pcpr znajdziesz w 

Rozdziale 2 Modelu, str. 16 - 22.  
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ROZDZIAŁ II MODEL REALIZACJI USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ O 

OKREŚLONYM STANDARDZIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZLECANIA ZADAŃ I 

BUDOWANIA PARTNERSTW2 
 

 

 

 
 

 

 

1. Wprowadzenie 
 

Rozwój usług pomocy społecznej oznacza: 

Ich różnicowanie i dostosowywanie do sytuacji osób objętych pomocą, 

Podnoszenie ich jakości, skuteczności i efektywności.  

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

 

 

 

  

                                                           
2 Rozdział został opracowany na podstawie: 

Katarzyna Buchajczuk, Alicja Data, Katarzyna Misiuna, Irena Obiegły, Jolanta Sobczak, pod red. Barbary 
Kowalczyk Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie;  Rozdział 3 „Sposób realizacji usług 
pomocy społecznej o określonym standardzie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań budowania 
partnerstw”, str. 25 - 52 
 

•formy realizacji usług 

•etapy organizacji usług  

•uczestnicy procesu organizowania usług 

MODEL REALIZACJI 
USŁUG O 

OKREŚLONYM 
STANDARDZIE  



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

Diagram nr 4. Proces realizacji usług  
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Oddzielenie procesów organizowania usługi od wykonywania usługi umożliwia zapewnienie takiego 

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

jest realizowana, a tym samym podmiot wykonujący usługę. 

Zapamiętaj 
wprowadzone 
w modelu 
pojęcia i ich 
definicje 

 



 

W modelu pcpr przedstawione zostało modelowe rozwiązanie dla procesu organizacji usług tj. ogólne 

schematy działań dla poszczególnych procesów organizacji usług. Ustalając modelowe formy 

realizacji usług uwzględniono przede wszystkim wykorzystanie istniejących zasobów środowiska 

lokalnego. 

 

2. Formy realizacji usług  
 

Aktualnie dostępne formy realizacji usług pomocy społecznej: 

1) Własne struktury w wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub samodzielne stanowisko 

pracy, 

2) Samorządową niezależną jednostkę organizacyjną.  

3) Systemową współpracę z innymi podmiotami publicznymi, w szczególności z pup lub ops 

(szerokie udostępnianie usług pcpr mieszkańcom powiatu).  

4) zlecanie usług podmiotom niepublicznym na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (udpp), 

5) Kupowanie usług w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (pzp), 

6) Wykonywanie usług w partnerstwie: 

a) publiczno-publicznym,  

b) publiczno-niepublicznym, 

c) publiczno-prywatnym, 

7) Inne formy wynikające z zapisów ustaw szczególnych: np. ustawy o pomocy społecznej lub 

ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

albo dotyczące partnerstwa lokalnego, pomiędzy grupą instytucji realizujących na podstawie 

zawartych umów przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy, 

8) Organizację pozarządową, ze środków innych niż budżet powiatu, pozyskiwanych w ramach 

realizowanych projektów. 

 

Przegląd najczęściej stosowanych form realizacji usług oraz analiza wad i zalet poszczególnych form 

stały się podstawą do opracowania modelowych form realizacji usług pomocy społecznej – więcej 

informacji znajdziesz w załączniku nr 6 „Wady i zalety różnych form realizacji usług pomocy 

społecznej”. 

  

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

 

forma realizacji 
usługi 

Podstawowe formy modelowe realizacji usług – formy umożliwiające wykonywanie zadań przez 

podmioty niepubliczne, w szczególności organizacje pozarządowe. 

Zapamiętaj 
wprowadzone 
w modelu 
pojęcia i ich 
definicje 

 



Tabela nr 1. Modelowe formy realizacji usług pomocy społecznej  

Modelowe formy realizacji usług pomocy społecznej  
 

Realizacja przez pcpr w ramach struktur własnych lub przez niezależną jednostkę 

samorządową 

Zlecanie podmiotom niepublicznym na podstawie udpp 

Partnerstwo 

Kupowanie usług w trybie pzp 

Realizacja przez organizację pozarządową ze środków innych niż budżet powiatu (np. 

pozyskiwanych w ramach realizowanych projektów) 

 

Model pcpr rekomenduje, w sytuacjach gdy pozwalają na to uwarunkowania lokalne, formy realizacji 

usług aktywizujące środowisko lokalne i wzmacniające potencjał organizacji pozarządowych, w tym w 

trybie partnerstwa publiczno – niepublicznego. Oznacza to, że w ramach pilotażowego wdrażania 

pcpr będzie zobowiązany do „wyprowadzenia” usługi poza swoje struktury lub struktury 

samorządowej niezależnej jednostki organizacyjnej, przy założeniu, że taka forma będzie 

konkurencyjna finansowo od dotychczasowej.   

W ramach modelu pcpr, w odniesieniu do usług, dla których w projekcie wypracowane zostały 

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

6 Wady i zalety różnych form realizacji usług pomocy społecznej, Tabela „Proponowane formy 

realizacji usług pomocy społecznej w powiecie” 

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

Usługa pomocy społecznej  Proponowane formy realizacji usług  

  

Poradnictwo specjalistyczne Wykonywanie usług w partnerstwie w rozumieniu 
ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie 

Interwencja kryzysowa Zlecanie usług podmiotom niepublicznym na zasadach  
określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i  wolontariacie (organizacje pozarządowe) 

 

3. Modelowe rozwiązania organizacji usług  
 

3.1. Etapy organizacji usług 

Etapy procesu organizowania usług pomocy społecznej: 

1) Diagnoza potrzeb lokalnych. 

2) Ustalanie zakresu usługi. 

3) Ustalanie formy realizacji. 

4) Ustalanie sposobu finansowania. 

5) Dokonanie wyboru wykonawcy usługi. 

6) Nadzór i monitoring realizacji usługi. 

7) Ewaluacja wykonania usługi. 

 



 

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

Poszczególne etaty procesu nie zależą jednak od tych samych czynników.  

, że w ramach modelu wyróżniono jednak trzy grupy etapów zależnych od 

tych samych czynników:  

 

 

Diagram nr 5. Etapy procesu organizacji usług pomocy społecznej  

 

 

Dla każdego etapu procesu organizacji usług określone zostały czynności wykonywane przez 

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

usług: 

etapy zależne od rodzaju usługi i standardu 

etapy niezależne od form realizacji usług i rodzajów usług 

etap zależny od formy realizacji usługi 

• zależne od rodzaju usługi i jej standardu  diagnoza potrzeb 
loklanych 

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

• wspólne dla wszystkich form realizacji i 
rodzajów usług 

ustalenie formy realizacji 
usługi 

• wspólne dla wszystkich form realizacji i 
rodzajów usług 

ustalenie sposobu 
finansowania  

• zależne od formy realizacji usługi  dokonananie wyboru 
wykonawcy usługi   

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

• zależne od rodzaju usługi i jej standardu  ewaluacja wykonania 
usługi 



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

EWALUACJA zob. tabela nr 4 „Organizacja usługi – etapy Diagnoza, Nadzór i Monitoring, 

Ewaluacja”, str. 30 – 31 

 

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

 Tabela nr 5 „Czynności w ramach etapu wyboru wykonawcy usługi w formie zlecania 

zadań na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie”, str. 32– 33 – zlecanie zadań na zasadach udpp 

 Tabela nr 6 „Czynności w zakresie dokonania wyboru wykonawcy usługi w ramach 

partnerstwa publiczno-niepublicznego”, str. 33 – partnerstwo publiczno – 

niepubliczne 

 Tabela nr 7 „Czynności w ramach dokonania wyboru wykonawcy usługi realizowanej 

przez organizację pozarządową, ze środków innych niż budżet powiatu 

pozyskiwanych w ramach realizowanych projektów”, str. 35 – organizacja 

pozarządowa, ze środków, innych niż budżet miasta, pozyskiwanych w ramach 

realizowanych projektów, 

 Tabela nr 8 „Czynności w ramach wyboru wykonawcy usługi w trybie ustawy prawo 

zamówień publicznych”, str. 35  - kupowanie usług w trybie pzp. 

 

 
 

 

 

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

REALIZACJI USŁUGI, USTALANIE SPOSOBU FINANSOWANIA zob. odpowiednio tabele nr 9 

„Organizacja usługi w ramach ustalania zakresu usługi.”, 10 „Organizacja usługi w trakcie 

ustalania formy realizacji usługi” i 11 „Organizacja usługi w trakcie ustalania sposobu 

finansowania usługi”, str. 36 – 37.  

 

3.2. Specyficzne elementy organizacji usług pomocy społecznej o określonym 

standardzie  

W ramach modelu pcpr, w odniesieniu do usług, dla których w ramach projektu zostały wypracowane 

standardy, opracowano schematy działań w ramach etapów organizowania usług, które są zależne od 

rodzaju usługi i jej standardu – DIAGNOZA, NADZÓR I MONITORING, EWALUACJA: 

 Poradnictwo specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem 

osób z zaburzeniami psychicznymi – zob. Tabela nr 13 „Organizacja usługi przy wdrażaniu 

standardu specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i 

ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi”, str. 38 - 39, 

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

jest zawarcie warunku o konieczności spełnienia STANDARDU USŁUGI.  

Zależne 

od 

rodzaju 

usługi i jej 

Zależne 

od 

formy 

realizacj

Wspólne 
dla 
wszystkic
h form i 
rodzajów 



 Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin z dziećmi zob. Tabela nr 14 „Organizacja 

usługi przy wdrażaniu standardu specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego 

poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi”, str. 39 – 40, 

 Interwencja kryzysowa – zob. Tabela nr 15 „Organizacja usługi przy wdrażaniu standardu 

usług interwencji kryzysowej”, str. 40 - 41.  

Pcpr wdrażający modelowe rozwiązania organizacji usług powinien przygotować opis całego procesu 

organizacji usług – opis poszczególnych etapów procesu ułożonych w porządku chronologicznym 

zgodnie z poniższą tabelą.  

Tabela nr 3. Opis procesu organizacji usług o określonym standardzie 

Etap Opis procesu organizacji usług 

1 Diagnoza 

 

Opis w tabeli nr 4 Organizacja usługi – etapy Diagnoza, Nadzór i 

Monitoring, Ewaluacja – elementy ogólne. 

2 Ustalanie zakresu usługi 

 

Opis w tabeli nr 9 Organizacja usługi w ramach ustalania zakresu usługi. 

3 Ustalanie formy realizacji. Opis w tabeli nr 10 Organizacja usługi w trakcie ustalania formy realizacji 

usługi. 

4 Ustalanie sposobu finansowania Opis w tabeli nr 11 Organizacja usługi w trakcie ustalania sposobu 

finansowania usługi. 

 

 

 

5 Dokonanie wyboru wykonawcy 

usługi 

W przypadku, gdy realizatorem usługi nie będzie pcpr - w zależności od 

formy realizacji usługi opis w: 

tabeli nr 5 Czynności w ramach etapu wyboru wykonawcy usługi w formie 

zlecania zadań na zasadach w ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie; 

tabeli nr 6 Czynności w ramach dokonania wyboru wykonawcy usługi w 

ramach partnerstwa publiczno-niepublicznego; 

tabeli nr 7 Czynności w ramach dokonania wyboru wykonawcy usługi 

realizowanej przez organizację pozarządową, ze środków innych niż 

budżet powiatu, pozyskiwanych w ramach realizowanych projektów;  

tabeli nr 8 Czynności w ramach wyboru wykonawcy usługi w trybie 

ustawy prawo zamówień publicznych. 

 6 Nadzór i monitoring realizacji 

usługi. 

Opis w tabeli nr 4 Organizacja usługi – etapy Diagnoza, Nadzór i 

monitoring, Ewaluacja. 

7 Ewaluacja wykonania usługi Opis w tabeli nr 4 Organizacja usługi – etapy Diagnoza, Nadzór i 

monitoring, Ewaluacja.  

 

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

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

 

3.3. Uczestnicy procesu organizowania usług  

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

 

 

 

 

 



Tabela 4. Uczestnicy procesu organizacji usług. 

 

 

 

Głównym pracownikiem w procesie organizowania usług jest KOORDYNATOR USŁUG POMOCY 

SPOŁECZNEJ.  

4. Wskazówki do wdrażania  
 

Możliwe warianty wdrażania usługi:  

 

uczestnicy procesu organizacji usług 

Pracownicy 
kluczowi w 

procesie 
organizowania 

usługi 

Pracownicy 
współpracujący w 

organizowaniu 
usługi 

Podmioty 
decyzyjne: 

odpowiednie 
organy decyzyjne 

samorządu 
powiatowego 

Adresaci usług  

•koordynator usług pomocy społecznej - pracownik 
posiadający wiedzę prawną w szczególności na 
temat zlecania zadań oraz zawierania partnerstw 
na zasadach udpp lub kupowania usług w trybie 
PZP. 

pracownicy 
kluczowi 

•pracownicy pcpr posiadający wiedzę w zakresie 
realizowanej usługi, 

•przedstawiciele organizacji pozarządowych i 
instytucji publicznych, szczególnie ops z ternu 
powiatu, posiadający wiedze na temat potrzeb w 
odniesieniu do realizowanej usługi 

pracownicy 
współpracujący  

wariant I 

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

wariant II 

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

wariant III 

• usługa nie jest 
wykonywana w pcpr, 
w ramach wdrażania 
zostanie 
wprowadzona nowa 
usługa w jednej z 
modelowych form 
realizacji i wdrażany 
jest standard usługi 



 

 

Wybór wariantu uzależniony jest od: 

 Rodzaju wdrażanej i testowanej przez pcpr usługi, 

 Dotychczasowej formy realizacji usługi (jeśli jest realizowana), 

  Możliwości wykonywania usługi poza strukturami pcpr.  

 

W przypadku, gdy z analizy zasobów środowiska lokalnego wynika, że brak jest organizacji 

pozarządowych mających odpowiedni potencjał, wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu wybranej 

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

ramach struktur własnych.   



ROZDZIAŁ III MODELOWE ROZWIĄZANIA WSPÓŁPRACY 

PRACOWNIKÓW UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA RODZINOM ZASTĘPCZYM 

I OSOBOM USAMODZIELNIANYM, W SZCZEGÓLNOŚCI 

KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I PRACOWNIKÓW 

ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZYZNAWANIEM ŚWIADCZEŃ3 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. Usługi pieczy zastępczej 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w znacznej mierze reguluje kwestie 
oddzielenia procedury administracyjne przyznawania świadczeń od usług świadczonych rodzinom 
zastępczym i osobom usamodzielnianym. Ustawa wprowadza nowych pracowników: 

                                                           
3 Rozdział został opracowany na podstawie: 

Katarzyna Buchajczuk, Alicja Data, Katarzyna Misiuna, Irena Obiegły, Jolanta Sobczak, pod red. Barbary 
Kowalczyk Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, Rozdział 4.1. Modelowe rozwiązania 
współpracy pracowników udzielających wsparcia rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym, w 
szczególności koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń, str. 
45 – 54. 

•usługi pieczy zastępczej 

•zgłoszenie się  klienta do pcpr 

•przebieg postępowania administracyjnego w sprawach o 
przyznanie świadczeń rodzinom zastępczym i osobom 
usamodzielnianym 

•zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym w 
ramach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

ROZWIĄZANIE MODELOWE 
WSPÓłPRACY 

KOORDYNATORÓW 
RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ I 
PRACOWNIKÓW  

ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
PRZYZNAWANIEM 

ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH 

 



 

Szczególnie istotną kwestią w ramach zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej jest określenie procedury wymiany informacji pomiędzy koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej a pracownikiem ds. świadczeń.  

Organizator pieczy zastępczej obok realizacji systemu wsparcia przy pomocy koordynatorów 
zobowiązany jest również do realizacji następujących zadań: 

 nadzór nad prawidłowością świadczonej opieki w rodzinnej pieczy zastępczej, 

 systematyczne wspieranie (w różnych formach) rodzin zastępczych w celu zapewnienia  
prawidłowego funkcjonowania rodzin i wychowujących się w nich dzieci. 
 

2. Zgłoszenie się rodziny zastępczej i usamodzielnianych wychowanków 

do pcpr 
 

Rodzina zastępcza/usamodzielniany wychowanek zgłaszający się do pcpr (organizatora pieczy 
zastępczej) powinni uzyskać pełną informację i pomoc w załatwieniu swoich spraw.  

Pracownik na stanowisku informacyjnym rozeznaje potrzeby zgłaszających się do pcpr, określa 
wsparcie, jakiego mogą oczekiwać i kieruje do odpowiedniego pracownika: koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej lub pracownika ds. świadczeń.   

koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej 

• udzielanie pomocy rodzinom 
zastepczym i usamodzielnianym 
wychowankom 

pracownik przyznający świadczenia  

(w modelu nazywany 
pracownikiem ds. świadczeń) 

• przyznawanie świadczeń 
materialnych  



Diagram 6. Zgłoszenie się rodziny zastępczej i usamodzielnianego wychowanka do pcpr-u. 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, rozdział 4.1. Modelowe rozwiązania 
współpracy pracowników udzielających wsparcia rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym, w 
szczególności koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń. 

 

3. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawach o przyznanie 

świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych 

wychowanków.   
 

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń prowadzone jest przez pracownika ds. świadczeń. 
Pracownik ds. świadczeń bada sytuację, aby ustalić czy spełnione zostały wszystkie warunki konieczne 
do przyznania świadczeń. Na podstawie zebranego materiału dowodowego pracownik ds. świadczeń 
przygotowuje decyzje w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych 
wychowanków. 

  

Rodziny zastępcze, 

osoby usamodzielniane 

STANOWISKO INFORMACYJNE 

Zgłoszenie problemu Zgłoszenie potrzeby świadczeń  

Koordynator pieczy zastępczej Pracownik ds. świadczeń 

 
Inni 

specjaliści 

 

 
Prawnik 

 
Psycholog 

 
Pracownik 

socjalny 



Diagram 7. Działania podejmowane przez pracownika ds. świadczeń 

 
 
W określonych sytuacjach, zależnych od rodzaju świadczenia będącego przedmiotem postępowania 
administracyjnego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma wpływ na wysokość świadczenia 
poprzez wykorzystanie przekazanych przez niego informacji lub opinii, jako dowodów w 
prowadzonym postępowaniu administracyjnym.  
 
Diagram 8. Rodzaje informacji przekazywanych przez koordynatora pieczy zastępczej pracownikowi ds. 
świadczeń. 
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Pracownik ds. świadczeń, w uzasadnionych przypadkach, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu w 
miejscu zamieszkania klienta oględzin, np. kiedy konieczne jest zbadanie sytuacji w mieszkaniu 

Działania pracownika ds. świadczeń 

Badanie spełniania warunków do przyznania świadczeń o których mowa w art. 80-84 dla rodzin 
zastępczych oraz dla usamodzielnianych wychowanków w art. 140-143, 145-149. 

 

Ustalanie okoliczności, których zbadanie jest niezbędne do określenia wysokości świadczenia (art. 81; 
art. 83; art. 84; art. 146 ust 7; 149 ust. 3, ) – zasada uznaniowości. 

 

Badanie, czy wychowanek pieczy zastępczej prawidłowo realizuje indywidualny plan 
usamodzielniania (IPU) – zasada aktywizacyjnej formuły świadczeń. 

 

Ustalenie czy nie były lub nie są marnotrawione środki (art. 88 ust. 6, art. 151 ust. 3) - zasada 
prawidłowego wykorzystania świadczeń 

Przygotowanie decycji administracyjnej 

Koordynator pieczy 

zastępczej 

Pracownik 

ds. świadczeń 

Informacja o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu pomocy 

Opinia koordynatora o zasadności przyznania pomocy 

informowanie o rodzaju i formie 

przyznanych świadczeń Informacja o realizacji lub nie IPU 

Informacja o istotnych dla postępowania faktach 

Opinia o IPU 



klienta, klient nie jest w stanie zgłosić się do organu lub gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 
istnieją okoliczności wymagające sprawdzenia zebranych dowodów w sprawie. 

Poniższy diagram przedstawia czynności pracownika ds. świadczeń i koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, które są wykonywane w trakcie postępowania administracyjnego 

Diagram 9. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych 
wychowanków. 
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4. Zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym w ramach 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej umożliwia, w odniesieniu do niektórych świadczeń 
materialnych, stosowanie zasad pomocy społecznej: 

 uznaniowości i indywidualizacji świadczeń, 

 aktywizacyjnej formuły świadczeń, 

 niemarnotrawienia świadczeń.  
Powyższe zasady nie są ogólnie obowiązującymi, ale ich stosowanie jest ściśle powiązane z rodzajem 
świadczenia i jego adresatami - więcej informacji znajdziesz w załączniku nr 1 do opracowania 
„Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie” tabela nr 1. Zasady stosowane w 
postępowaniu administracyjnym dotyczące przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych oraz 
tabela nr 2. Zasady stosowane w postępowaniu administracyjnym przyznawania świadczeń dla osób 
usamodzielnianych.) 

Rodziny zastępcze/ 
Usamodzielniani 
wychowankowie  

Ustalanie warunków koniecznych do 

przyznania świadczenia 

Wydanie decyzji 

administracyjnej 

Konieczna 

informacja 

koordynatora 

Złożenie wniosku 

Skierowanie do 
koordynatora 

pieczy 
zastępczej  

Informacje opisane w diagramie 3 

Pracownik  

ds. świadczeń 

 

Koordynator 

rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

Czynności pracownika ds. świadczeń w 

prowadzeniu postępowania administracyjnego 

 



Tabela 5. Zastosowanie zasad pomocy społecznej w postępowaniu administracyjnym w ramach systemu 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

Zasady Zastosowanie w odniesieniu do 
rodzin zastępczych 

Zastosowanie w odniesieniu do 
usamodzielnianych wychowanków 

ZASADA 
UZNANIOWOŚCI I 
INDYWIDUALIZACJI 
ŚWIADCZEŃ 

W rodzinach zastępczych zasada 
uznaniowości wynika z faktu, że 
niektóre świadczenia są ściśle 
związane z sytuacją dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej 
i jego specyficznymi potrzebami, a 
także z samym funkcjonowaniem 
rodziny zastępczej, którą najlepiej 
będzie znał właśnie koordynator. 
Stąd konieczność i zasadność opinii 
koordynatora w postępowaniu 
administracyjnym w sprawie tych 
świadczeń. 

W odniesieniu do usamodzielnianych 
wychowanków: indywidualny program 
usamodzielnienia (IPU) powinien określać 
zakres współdziałania osoby usamodzielnianej 
z opiekunem usamodzielnienia, a także 
powinien określać jakie świadczenia 
mogą/powinny być przyznane osobie 
usamodzielnianej. Brak IPU i nieuzasadniony 
brak jego realizacji uniemożliwia 
usamodzielnianym wychowankom 
otrzymywanie pomocy (art. 145 oraz 148).  
 

  
ZASADA 
AKTYWIZACYJNEJ 
FORMUŁY ŚWIADCZEŃ  
 

 Bardzo istotną funkcją świadczeń dla 
usamodzielnianych wychowanków jest 
funkcja motywacyjna. Koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej powinien przykładać dużą 
wagę do powiązania świadczeń dla 
usamodzielnianych wychowanków z ich 
aktywnością w integracji ze środowiskiem 
oraz z realizacją IPU. Dzięki temu świadczenia 
będą pełnić funkcję wzmacniającą wysiłki 
usamodzielnianego wychowanka. Największy 
wpływ koordynatora na świadczenia ma 
miejsce w wypadku przyznawania świadczeń 
na realizację IPU, a przyznanie świadczenia 
jest bezpośrednio związane z działaniami, 
jakie podejmuje usamodzielniany 
wychowanek. 

ZASADA 
NIEMARNOTRAWIENIA 
ŚWIADCZEŃ  
 

Zgodnie z art. 88 ust 6 ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej w razie stwierdzenia 
marnotrawienia przez rodzinę 
zastępczą przyznanych świadczeń 
decyzję zmienia się lub uchyla. 
Organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej dokonuje oceny rodziny 
zastępczej i rodzinnego domu 
dziecka. Częścią składową oceny jest 
informacja na temat  „jakości 
wykonywanej pracy”.  
W sytuacji gdy stwierdzone zostanie 
niewłaściwe wykorzystywanie lub 
marnotrawienie świadczeń zasadne 
jest wydanie przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej 
stosownej opinii stanowiącej dowód 
w postępowaniu administracyjnym. 

Zgodnie z art. 151, ust. 3, w wypadku 
marnotrawienia świadczeń organ może 
zmienić lub uchylić decyzję. Natomiast art. 
152, ust. 1 wskazuje na sytuację, w których 
organ może odmówić przyznania ww. 
świadczeń. 
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Diagram 10. Zasada aktywizacji w prowadzeniu postępowania w sprawie przyznania świadczeń dla 
usamodzielnianych wychowanków 
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Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powinien przekazywać pracownikowi ds. świadczeń 
następujące informacje: 

• opinię o zasadności przyznania świadczenia na podstawie IPU; 
• ocenę przebiegu realizacji IPU; 
• informację o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu. 

 
W przypadku osób usamodzielnianych koordynator powinien ponadto przekazać informacje o 
faktach istotnych w postępowaniu administracyjnym, które wynikają z art. 152 ww. ustawy: 

 usamodzielniany wychowanek przed osiągnięciem pełnoletniości opuścił samowolnie 
pieczę zastępczą; 

 usamodzielniany wychowanek porzucił naukę umożliwiającą mu przygotowanie 
zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia; 

 stosunek pracy z usamodzielnianym wychowankiem został rozwiązany bez 
wypowiedzenia z winy pracownika; 

Pomoc w 
przygotowaniu IPU. 

Wydanie opinii o IPU 

Pracownik  

ds. świadczeń 

IPU przygotowany 
wspólnie z opiekunem 

usamodzielnienia 

Koordynator pieczy 

zastępczej 

Usamodzielniany 

wychowanek 

Konieczność wsparcia 
OU w przygotowaniu 

IPU 

Informacja o realizacji IPU 

Wniosek wraz z programem 

usamodzielnienia zaopiniowanym 

przez organizatora (koordynatora) 

Współpraca przy 
realizacji IPU 

Ewentualne 
wszczęcie 

postępowania 

Wydanie opinii  
o IPU 

 

WYDANIE DECYZJI 

administracyjnej 

WYDANIE NOWEJ 

DECYZJI 

administracyjnej 



 usamodzielniany wychowanek bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od pojęcia 
proponowanego zatrudnienia; 

 usamodzielniany wychowanek został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

 

, że najważniejszą zasadą, która powinna obowiązywać obu pracowników jest jawność 

postępowania. Klient powinien być informowany o przekazywaniu informacji oraz o rodzaju i 
sposobie ich wykorzystania przez obu pracowników. Pozwala to na jasne określenie granic i 
umożliwia budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.  
 
 

 

 

  



ROZDZIAŁ IV ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE 

ODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ PRACY KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ I INNYCH SPECJALISTÓW4 
 

 
 

 

1. Wprowadzenie  

Na jakość usług świadczonych przez pracowników pcpr - koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 
innych specjalistów, ma wpływ wiele czynników, które można podzielić na dwie grupy: 

 czynniki związane z profesjonalizmem pracowników, 

 czynniki związane z organizacją pracy. 
 

Diagram 11.  Czynniki związane z profesjonalizmem pracownika  
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 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Buchajczuk, A. Data, K. Misiuna, I. Obiegły, J. Sobczak, pod. red. Barbary Kowalczyk Model realizacji usług o określonym 
standardzie w powiecie, Rozdział 4.2 Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy koordynatorów pieczy zastępczej i innych 
specjalistów, str. 51 – 54   

 

• Zatrudnianie pracowników 

• Doskonalenie zawodowe pracowników 
merytorycznych, w tym pracownika socjalnego, 

• Ocena pracownika 

 

 

Rozwiązania organizacyjne 
zapewniające odpowiednią 

jakość pracy 
koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej i innych 

specjalistów   

 

CZYNNIKI 
ZWIĄZANE Z 

PROFESJONALI
ZMEM 

PRACOWNIKÓ
W 

ZAANGAŻOWANIE, 
CHĘĆ NIESIENIA 

POMOCY 

POZYTYWNE CECHY 
CHARAKTEROLOGICZNE 

(EMPATIA) 

DOŚWIADZCENIE 
ZAWODOWE I ŻYCIOWE 

UMIEJĘTNOŚCI 
INTERPERSONALNE 

KWALIFIKACJE 
ZAWODOWE 



Kompetencje zawodowe5 mają znaczący wpływ na jakość świadczonych usług, decydują o 
skuteczności podejmowanych działań, a tym samym mają wpływ na osiąganie celów przez instytucję 
pomocy społecznej. Konieczne jest więc ich uwzględnienie przy doborze personelu, w procesie 
oceniania pracy koordynatorów i innych specjalistów pcpr, doborze osób na określone stanowiska 
pracy oraz przy wprowadzaniu zmian w strukturze zatrudnienia.  
 
Diagram 12. Czynniki związane z organizacją pracy 

 
 

 

2. Zatrudnianie pracowników (związanych z wdrażanymi standardami) 

i wdrażanie ich do pracy  
 
Realizacja zadań przez pcpr, a także jakość pracy zależy w głównej mierze od kompetencji 
zawodowych zatrudnionych osób.  
 
Omawiając kwestie związane z zatrudnianiem należy odnieść się do dwóch zasadniczych zagadnień: 

 sposobu rekrutacji pracowników, 

 wdrażania do pracy nowych pracowników. 
 

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW 

Trafny nabór pracowników pozwala na obniżenie kosztów związanych z wdrażaniem do pracy nowo 
zatrudnionej osoby, jak również ma wpływ na niższą fluktuację personelu. Trafny dobór kandydatów 
tj. zgodność między profilem osobowym wymaganym dla danego stanowiska pracy a profilami osób 
zatrudnionych przekłada się na sposób realizowania przez nich zadań oraz uzyskiwane efekty pracy.  
Przy doborze pracowników należy uwzględniać nie tylko wymagania formalne, ale również posiadane 
kompetencje: podstawowe i kluczowe. 
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 Rozumiane jako wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności i motywacja 

CZYNNIKI 
ZWIĄZANE Z 

ORGANIZACJĄ 
PRACY 

SYSTEMATYCZNE 
SZKOLENIA 

WSPRACIE 
METODYCZNE ZE 

STRONY SPECJALISTÓW 
NP. PSYCHOLOGA, 

SUPERWIZORA 

DOBRE ZAPLECZE 
TECHNICZNE 

DOBRA ATMOSFERA 
W PRACY 



WDRAŻANIE DO PRACY 

Adaptacja do pracy obejmuje opanowanie zakresu czynności i obowiązków, przyzwyczajenie się do 
materialnego środowiska pracy i czasu oraz przystosowanie się do norm i zwyczajów panujących w 
społeczności danej organizacji.  Jednym z czynników wpływających na proces adaptacji do pracy jest 
sposób zorganizowania procesu wprowadzania do pracy. Opracowanie zasad dotyczących wdrażania 
nowo zatrudnionych i zaangażowanie w to zadanie doświadczonych i posiadających wysokie 
kompetencje zawodowe pracowników, niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia i skrócenia 
procesu adaptacji do pracy nowych pracowników.   
 

3. Doskonalenie zawodowe pracowników  

Warunkiem coraz wyższej jakości świadczonej pracy jest ciągłe doskonalenie zawodowe 
pracowników. W tym celu konieczne jest zapewnienie warunków organizacyjnych, które umożliwią 
pracownikom stałe podnoszenie kompetencji zawodowych.  

W rozwiązaniach modelowych wyróżniono dwie grupy form doskonalenia zawodowego: podstawowe 
i uzupełniające. 
W praktyce należy wykorzystywać różne formy doskonalenia zawodowego i dostosowywać je z jednej 
strony do potrzeb JOPS -u a z drugiej do potrzeb pracowników.  W tym celu należy określić i 
realizować indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego pracownika. Przy ustalaniu ścieżki należy 
uwzględnić następujące elementy: 

 konieczność poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy fachowej oraz podniesienia praktycznych 
umiejętności, 

 konieczność zdobycia nowych kwalifikacji przez pracownika, któremu powierzono lub planuje 
się powierzenie nowych zadań.  

 

 
PODSTAWOWE FORMY DOSKONALENIA ZWODOWEGO dla koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej i innych specjalistów   

Diagram 13. Podstawowe formy doskonalenia zawodowego 

 
 
FORMY UZUPEŁNIAJĄCE DOSKONALENIE ZAWODOWE dla koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej i innych specjalistów 

 
 
 
 
 
 

Podstawowe formy doskonalenia zawodowego koordynatorów i 
innych specjalistów pcpr 

wzajemne konsultacje specjalistów 

 

szkolenia wewnetrzne i zewnętrzne 



Diagram 14. Uzupełniające formy doskonalenia zawodowego  

 
 
 

4. Ocena pracownika i podejmowanych przez niego działań  

Warunkiem stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez pracowników oraz podnoszenia 
ich kompetencji zawodowych jest systematyczna ocena podejmowanych przez nich działań. Bieżąca 
informacja zwrotna na temat jakości pracy realizowanej przez pracownika służy utrzymaniu i 
podniesieniu jego motywacji do pracy.  

W celu wdrożenia systemu oceniania pracowników konieczne jest: 

 Precyzyjne określenie zakresu i poziomu wymagań wobec pracowników, 

 Opracowanie systemu ocen oraz powiązanych w nim regulaminów nagradzania i 
premiowania. 

 
Podstawowym narzędziem oceny pracowników jest arkusz oceny. Poniższy diagram przedstawia 
elementy jakie powinien zawierać arkusz oceny:   

Formy uzupełniające doskonalenie zawodowe koordynatorów i 
innych specjalistów pcpr 

Grupy wsparcia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, 

Seminaria, konferencje 

Wymiana pracowników w ramach tzw. dobrych praktyk, wyjazdy studyjne do innych pcpr 

Studia podyplomowe, kursy specjalistyczne 

Superwizje 



Diagram 15.  Elementy arkusza oceny  

 
 
 
 
Ocena koordynatorów i innych specjalistów oraz podejmowanych przez nich działań powinna 

przebiegać w oparciu o opracowany w pcpr arkusz oceny. Ocena specjalistów powinna dotyczyć 

posiadanych przez niego kompetencji i umiejętności oraz jakości świadczonych przez niego usług. W 

celu wdrożenia zobiektywizowanej oceny konieczne jest określenie mierników, w oparciu o które 

prowadzony będzie pomiar ilościowy.  

 

 
 
 
 
 

arkusz 
oceny 

informacje na temat 
pracownika - dane 

osobowe, wykształcenie, 
specjalizacje, staż pracy, 

przebieg kariery 
zawodowej, opis obecnie 
zajmowanego stanowiska 

część uzupełniana przez 
przełożonego - informacje 
na temat efektów pracy w 

ujęciu jakościowym i 
ilościowym, opis relacji z 

innymi pracownikami, 
samodzielność w 

podejmowaniu decyzji i 
działaniu, zaangażowanie w 

realizację zadań  

cześć wypełniana przez 
ocenianego - samoocena; 

celem samooceny jest 
przede wszystkim poznanie 

poglądów pracownika na 
temat rezultatów własnej 

pracy, zadowolenia z 
wykonywanej pracy, 

motywacji do podnoszenia 
kompetencji zawodowych 

Wyodrębnione kryteria oceny jakości i skuteczności pracy specjalistów: 

 wymiar usługi: okres w jakim realizowana była usługa; 

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

 rezultaty udzielonej usługi: osiąganie założonych celów.  

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PRACY KOORDNATORÓW I SPECJALISTÓW w pcpr 



ROZDZIAŁ V STRUKTURA DZIAŁANIA PCPR Z UWZGLĘDNIENIEM USŁUG O 

OKREŚLONYM STANDARDZIE
6
 

 

 
 

 

 

1. Struktura działania pcpr 

 
Aby umożliwić wprowadzenie modelu realizacji usług o określonym standardzie, z uwzględnieniem 
zlecania zadań i budowania partnerstwa w praktyce, konieczne jest opisanie struktury tego modelu. 

Struktura modelu instytucji opisana została poprzez: 

Diagram16 . Opis struktury modelu 
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 Rozdział został opracowany na podstawie: 

K. Buchajczuk, A. Data, K. Misiuna, I. Obiegły, J. Sobczak, pod. red. Barbary Kowalczyk Model realizacji usług o 
określonym standardzie w powiecie, Rozdział 5 Struktura działania pcpr z uwzględnieniem usług o określonym 
standardzie. str. 55 – 63. 
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W modelu pcpr przyjęto kluczowe założenie, aby realizować usługę wykorzystując w maksymalnym 
stopniu zasoby środowiska lokalnego, w tym potencjał organizacji pozarządowych, w niewielkim 
natomiast stopniu przy wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnego potencjału. Konsekwencją takiego 
założenia jest dynamiczny i elastyczny charakter modelu, dający dużą swobodę samorządom. 
Zasadniczym elementem modelu jest praktyczny aspekt realizacji usług.   

W ramach modelu nie został opracowany schemat organizacyjny, ponieważ jego struktura zależeć 
będzie od:  

 wielkości instytucji, 

 form realizacji usług. 
Model zakłada, że rola pcpr jako wykonawcy usług będzie ograniczana, natomiast wzmocniona 
zostanie rola instytucji jako organizatora usług. 

Diagram 17. Zmiany w zakresie roli pcpr  jako wykonawcy i organizatora usług. 
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Opracowany model ma charakter uniwersalny i mimo posiadania stałych elementów pozwala na 
przyjęcie przez pcpr różnych struktur organizacyjnych w zależności od lokalnych uwarunkowań. 
Komórki organizacyjne tworzące strukturę organizacyjną konkretnego pcpr mogą się nie pokrywać z 
zaproponowanymi obszarami, mogą łączyć różne obszary działań, mogą też mieć różne nazwy.  

Analizując zmiany jakie powinny zostać wprowadzone w strukturze danego pcpr w związku z 
wdrażaniem modelu należy zwrócić uwagę na możliwość  połączenia w jednej komórce 
organizacyjnej pcpr wykonawstwa i organizacji usług, chociaż do organizacji usług przypisana jest 
funkcja kontrolna wykonania usługi i stosowania standardów, a wykonawstwo stanowi odrębny od 
organizacji obszar (jeżeli np. zleci się usługę ewaluacji na zewnątrz). 

2. Stanowiska kluczowe dla modelu 

Tabela 6. Stanowiska kluczowe dla modelu  

Rozwiązanie modelowe pcpr 

Organizowanie usług Koordynator usług pomocy społecznej 
 

Współpraca pracowników udzielających 
wsparcia rodzinom zastępczym i osobom 
usamodzielnianym, w szczególności 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i 
pracowników zajmujących się przyznawaniem 
świadczeń 

Koordynator pieczy zastępczej  

Pracownik ds. świadczeń 

Pracownik udzielający informacji 

 

W modelu pcpr zakłada się wprowadzenie nowych stanowisk pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, w każdym pcpr przewiduje się 
działania dotyczące wspierania ops, w szczególności małych ośrodków, w zakresie szkoleń i 
doradztwa zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.  

Model pcpr zakłada rozszerzenie tego zadania o wsparcie ops w procesie organizowania usług, 
poprzez zapewnienie konsultacji koordynatora usług pomocy społecznej (zob. ramowy projekt 
porozumienia ops z pcpr - załącznik nr 2 „Model realizacji usług o określonym standardzie w 
powiecie”  



Tabela 7. Nowe stanowiska pracy w modelu pcpr 

 

Wymagania kwalifikacyjne wraz z zakresem realizowanych zadań zostały opracowane przez Zespół 
Ekspertów – więcej informacji znajdziesz Rozdział 5.1.  Modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w powiecie. 

 

3. Wskaźniki zatrudnienia  
Tabela 8. Wskaźniki zatrudnienia dla pcpr 

Stanowisko Wskaźniki zatrudnienia 

Koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Wskaźniki określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

Pracownik udzielający 
informacji 

Minimum 1 pracownik w pcpr 

Specjalista Zatrudnianie w małym wymiarze godzin lub w formie umów 
cywilno - prawnych odpowiednio do lokalnego 
zapotrzebowania 

Pracownik ds. świadczeń  Minimum 1, nie więcej niż 100 świadczeniobiorców na 1 
pracownika 

Koordynator usług pomocy 
społecznej 

Minimum 1 koordynator dla każdego pakietu usług dla 
wybranej grupy docelowej klientów pomocy społecznej (przy 
uwzględnieniu zamieszczonej niżej uwagi) 

Źródło: Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, Rozdział 5 Struktura działania pcpr z 
uwzględnieniem usług o określonym standardzie 

4. Formy zatrudnienia nowych pracowników 

Koordynator usług pomocy społeczej 

  Koordynator usług pomocy społecznej może być zatrudniony w pełnym albo niepełnym 
wymiarze godzin na odrębnym stanowisku lub mogą to być dodatkowe obowiązki 
pracownika zatrudnionego na innym stanowisku, w zależności od przyjętych rozwiązań 
organizacyjnych i wielkości pcpr. 
 

Pracownik udzielający informacji 

 Pracownik udzielający informacji może być zatrudniony na odrębnym stanowisku lub mogą 

nowe stanowiska pracy 

koordnynator usług 
pomocy społecznej  - 

realizacja zadań 
związanych z procesem 

organizowania usług 

pracownik udzielajacy 
informacji  

pracownik ds. świadczeń - 
prowadzenie postępowań 

administarcyjnych w sprawach 
udzielenia świdzceń dla rodzin 

zastepczych i 
usamodzielnianych 

wychowanków 



to być dodatkowe obowiązki pracownika zatrudnionego na innym stanowisku lub w 
zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych i wielkości instytucji.  

 
 

 

 

 


