Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Rekomendacje w zakresie
powołania zespołu do spraw pracy socjalnej
i zespołu do spraw usług pomocy społecznej
( art.110a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)

Warszawa, wrzesień 2017 r.

Wstęp
W kwietniu Wydział Statystyki i Budżetu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
z inicjatywy własnej Resortu przeprowadził jednorazowe badanie skierowane do ośrodków
pomocy społecznej.
W przeprowadzonym badaniu poruszono trzy kwestie związane z wykonywaniem pracy
przez pracownika socjalnego a także funkcjonowaniem ośrodków zgodnie z zapisami
obowiązującej wówczas ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016
r. poz. 93, z późn. zm.), były to:
• zatrudnianie pracowników socjalnych zgodnie z proporcją określoną w art. 110 ust.
11 oraz 12;
• realizacja art. 110a ustawy o pomocy społecznej, czyli powoływanie zespołów/
stanowisk w ośrodkach pomocy społecznej;
• rozdzielenie działań socjalnych od czynności administracyjnych związanych
z procesem wydawania decyzji.
W zdecydowanej większości ośrodków nie powstawały wyodrębnione zespoły/stanowiska
realizujące określone zadania, tj. w 2317, co stanowi 77% wszystkich ośrodków ogółem,
które wzięły udział w badaniu.
W 178 ośrodkach pomocy społecznej zostały powołane zespoły/stanowiska. Oznacza to, że
jedynie 7% wszystkich jednostek korzysta z możliwości, jakie daje przepis art. 110a.
W 526 ośrodkach pomocy społecznej dokonano rozdzielenia działań socjalnych
od czynności administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji, co stanowi 21%
wszystkich ośrodków pomocy społecznej.
Powoływanie zespołu/stanowiska do spraw pracy socjalnej oraz zespołu/stanowiska
do spraw usług w pomocy społecznej, a docelowo oddzielenie pracy socjalnej od czynności
administracyjnych to ważne zadanie, które stoi przed ośrodkami pomocy społecznej.
Celem wprowadzenia powyższych zmian jest podniesienie jakości usług świadczonych przez
ośrodki pomocy społecznej poprzez ich profesjonalizację i efektywniejszą obsługę osób
i rodzin korzystających ze wsparcia.
Mamy

nadzieje,

zespołów/stanowisk

że

pomogą

powyższe
ośrodkom

rekomendacje
pomocy

w

społecznej

zakresie
wdrożyć

powołania
usprawnienia

organizacyjne do realizacji określonych zadań oraz zachęcą do aplikowania o środki
w ramach konkursu nr POWER.02.05.00-IP.03-00.012/17.
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I. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna pomocy
społecznej
Zgodnie z art.110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej
w gminach wykonują ośrodki pomocy społecznej.
Jednocześnie ustawa określiła nieformalną strukturę ośrodków poprzez przypisanie
im zadań z zakresu własnego, jak i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie
określając jednocześnie zadań priorytetowych.

Niezwykle ważnym zadaniem

jest

prowadzenie pracy socjalnej, polegającej na udzielaniu wsparcia osobom i rodzinom
w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu trudności.
Ośrodki pomocy społecznej przez lata swojej działalności wypracowały własne, dostosowane
do lokalnych potrzeb i możliwości struktury organizacyjne.
W dniu 30 czerwca 2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, która wprowadza
zmiany do ustawy o pomocy społecznej dotyczące art.110a.
Wprowadzona nowelizacja umożliwia ośrodkom pomocy społecznej wyodrębnienie
w strukturze organizacyjnej specjalistycznych zespołów, w szczególności zespołu do spraw
pracy socjalnej i zespołu do spraw usług pomocy społecznej.
W ocenie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej jest to ważny krok mający na
celu, w końcowym efekcie, rozdzielenie pracy socjalnej od czynności administracyjnych
związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
Działania takie powinny skutkować ewentualnym powoływaniem samodzielnych
zespołów lub stanowisk – w zależności od wielkości ośrodka pomocy społecznej lub
możliwości i potrzeb lokalnych – do realizacji określonych zadań.
W związku z wprowadzeniem Programu Rodzina 500+ obserwowane są zmiany
w pomocy społecznej dotyczące osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Spada
liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy poprzez poprawę sytuacji finansowej rodzin
i usamodzielnienie się, a wzrasta liczba osób starszych korzystających z pomocy w formie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. W związku z wyzwaniami
wynikającymi ze zmian w systemie pomocy społecznej, a także rynku pracy związanymi
ze spadkiem bezrobocia niezwykle istotne jest wprowadzanie nowych rozwiązań w pracy
pracowników socjalnych. Wyodrębnienie specjalistycznych zespołów w ośrodkach pomocy
społecznej pozwoli pracownikom socjalnym specjalizować się w danym obszarze pracy
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z drugim człowiekiem, np. w pracy socjalnej, czy usługach pomocy społecznej i jeszcze
efektywniej pomagać innym, a jednocześnie usprawni funkcjonowanie samych ośrodków.

II. Podstawa prawna powołania zespołu do spraw pracy socjalnej i zespołu
do spraw usług pomocy społecznej
Art. 110a
1. W ramach struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej może zostać
wyodrębniony:
1) zespół realizujący zadania w zakresie pracy socjalnej;
2) zespół realizujący zadania w zakresie usług pomocy społecznej;
3) zespół realizujący zadania, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej,
specjaliści z zakresu pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania usług pomocy
społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej.
Art. 110a ustawy o pomocy społecznej daje możliwość wyodrębniania zespołów
w dużych ośrodkach i stanowisk w małych ośrodkach. Jest to ważny krok do tego, żeby
pracownicy nie wykonywali wszystkich zadań, tylko byli przypisani do danego
zespołu/stanowiska realizującego zadania w określonym zakresie.
Wydzielając zespoły/stanowiska i przypisując pracownikom socjalnym określone
zadania należy pamiętać o warunkach przyznawania dla pracowników socjalnych dodatku
do wynagrodzenia 250 zł oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego, żeby ich tych
uprawnień nie pozbawiać.

Art. 121 ust. 3
Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub powiatowym
centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz
przeprowadzanie

rodzinnych

wywiadów

środowiskowych,

jeżeli

przepracował

nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Art. 121 ust. 3a
Pracownikowi
w

socjalnemu

samorządowych

zatrudnionemu

jednostkach

w

organizacyjnych

pełnym
pomocy

wymiarze
społecznej,

czasu
do

pracy
którego

podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym
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przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki,
przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.
W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje
w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

III. Wydzielenie zespołów/stanowisk w zależności od potrzeb ośrodka
pomocy społecznej
Tworząc zespoły/stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej na początku bardzo ważne
jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy obejmującej m.in: zatrudnioną kadrę, zakres
zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników, strukturę osób korzystających
z pomocy społecznej oraz ich problemów. Zupełnie inaczej będzie to wyglądało w dużym
ośrodku pomocy społecznej, niż w małym.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje podjęcie przez
samorządy terytorialne reorganizacji struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, jeżeli takie zmiany są możliwe i konieczne do przeprowadzenia
wg poniższego schematu wydzielenia zespołów lub stanowisk, jeżeli do tej pory nie zostały
podjęte.
1. Zespół/stanowisko do spraw pierwszego kontaktu
Zadania pracownika do spraw pierwszego kontaktu (może nim być również pracownik
socjalny):
• profesjonalne traktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub osoby zgłaszającej
przypadek wymagający pomocy;
• przeprowadzenie wstępnej rozmowy z osobą zgłaszającą się po pomoc;
• pokierowanie osoby do odpowiedniego zespołu/stanowiska, który przeprowadza
rodzinny wywiad środowiskowy i planuje dalszą pomoc;
2. Zespół/stanowisko do spraw pracy socjalnej
Zadania pracownika socjalnego:
• prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
• świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego;
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• organizowanie rodzinnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem
projektów socjalnych;
• realizacja z osobą/rodziną kontraktu socjalnego;
• realizacja projektów socjalnych;
• diagnoza osób lub rodzin ubiegających się bądź korzystających ze świadczeń
systemu pomocy społecznej – wywiad środowiskowy i plan działań socjalnych, plan
pracy z osobą/rodziną;
• specjalistyczne poradnictwo i doradztwo w zakresie systemu zabezpieczenia
społecznego dla osób i rodzin zgłaszających się ze swoimi problemami;
• zapewnienie

rodzinom

przeżywającym

trudności

w

wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo – wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny;
• inicjowanie działań związanych z opracowaniem lokalnych projektów aktywizacji
i integracji społecznej określonych grup osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
• realizacji lokalnych projektów aktywizacji i integracji społecznej określonych grup
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• koordynacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej na obszarze gminy
– m.in. współpraca z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi;
• współpraca z innymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy, w tym m.in.
placówkami

szkolnymi,

wychowawczymi,

opiekuńczymi,

poradniami

psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami służby zdrowia, policją, sądem
i kuratorską służbą sądową, urzędami pracy, gminną komisją rozwiązywania
problemów alkoholowych, ośrodkami interwencji kryzysowej.
3. Zespół/stanowisko do spraw usług
Zadania pracownika socjalnego:
• organizowanie usług profilaktycznych adresowanych do osób niemogących
samodzielnie przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej, w tym:
 osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób pozostających bez pracy,
 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 rodzin i ich członków zagrożonych przemocą;
• monitorowanie usług aktywizujących, adresowanych do osób:
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 pozostających bez zatrudnienia,
 osób bezdomnych,
 osób starszych,
 osób niepełnosprawnych,
 innych grup osób, które zostaną zidentyfikowane w trakcie diagnozy
społecznej dla danej gminy;
• zlecanie

usług

interwencyjnych,

służących

zabezpieczeniu

niezbędnych,

podstawowych potrzeb:
 usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 usługi w ośrodkach wsparcia,
 usługi w mieszkaniach chronionych,
 usługi dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (m.in.
przemoc, handel ludźmi, klęski żywiołowe i zdarzenia losowe.
4. Zespół/stanowisko do spraw świadczeń
Zadania pracownika socjalnego:
• przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
• prowadzenie postępowań administracyjnych: w tym wydawanie decyzji
administracyjnych,
• pomoc osobom i rodzinom w formie świadczenia przyznawanego decyzją.
Zależnie od potrzeb i możliwości ośrodka pomocy społecznej wynikających ze specyfiki
gminy, katalog zadań realizowanych przez poszczególne zespoły/stanowiska może być
modyfikowany i rozszerzany.
W procesie powoływania zespołów/stanowisk w ośrodku pomocy społecznej istotne jest
przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej (np. przeprowadzenie ankiety wśród pracowników
oraz osób korzystających z pomocy społecznej, której celem jest poznanie opinii na temat
wprowadzonych zmian w ośrodku) .
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IV. Przykładowe modele powoływania zespołów/stanowisk w ośrodkach
pomocy społecznej
1. Ośrodek pomocy społecznej – model 1
Zespół/ Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu
Wstępna rozmowa z osobą zgłaszającą się po pomoc
Skierowanie do właściwego zespołu/stanowiska zależnie od wiodącej potrzeby

Zespół/Stanowisko do spraw świadczeń

Zespół do spraw pracy socjalnej

- wywiad środowiskowy
- zasiłki stałe, okresowe
- osoby samotne, które nie wymagają intensywnej pracy socjalnej
- wywiady środowiskowe (dot. świadczeń rodzinnych)

- wywiad środowiskowy
- praca socjalna
- rodziny i osoby wymagające intensywnej pracy socjalnej
- kontrakty socjalne
- projekty socjalne

Dział świadczeń
sporządzanie decyzji administracyjnych
(przeważnie, komórka ta jest już wydzielona w OPS)
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Zespół do spraw usług pomocy społecznej
- wywiad środowiskowy
- usługi opiekuńcze
- usługi opiekuńcze specjalistyczne
Usługi świadczone w:
- mieszkaniach chronionych
- schroniskach
- ŚDS
- DPS
- Domach i Klubach Seniora
- OIK
- SOW
- Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Współpraca z ochroną zdrowia
- usługi w zakładach opiekuńczo-leczniczych
- usługi w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Usługi dot. rodziny
- psycholog
- terapeuta uzależnień
- usługi asysenta rodziny
- usługi dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

2. Ośrodek pomocy społecznej – model 2
Zespół/ Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu
Wstępna rozmowa z osobą zgłaszającą się po pomoc
Skierowanie do właściwego zespołu/stanowiska zależnie od wiodącej potrzeby

Zespół/Stanowisko do spraw świadczeń

Zespół do spraw pracy socjalnej

- wywiad środowiskowy
- zasiłki stałe, okresowe
- osoby samotne, które nie wymagają intensywnej pracy socjalnej
- wywiady środowiskowe (dot. świadczeń rodzinnych)

- praca socjalna
- rodziny i osoby wymagające intensywnej pracy socjalnej
- kontrakty socjalne
- projekty socjalne

Zespół do spraw usług pomocy społecznej
- wywiad środowiskowy
- usługi opiekuńcze
- usługi opiekuńcze specjalistyczne
Usługi świadczone w:
- mieszkaniach chronionych
- schroniskach
- ŚDS
- DPS
- Domach i Klubach Seniora
- OIK
- SOW
- Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Współpraca z ochroną zdrowia
- usługi w zakładach opiekuńczo-leczniczych
- usługi w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Usługi dot. rodziny
- psycholog
- terapeuta uzależnień
- usługi asysenta rodziny
- usługi dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

Dział świadczeń
sporządzanie decyzji administracyjnych
(przeważnie, komórka ta jest już wydzielona w OPS)

Ośrodek pomocy społecznej – model 2 różni się od modelu „ośrodek pomocy społecznej –
model 1” tym, że w zespole do spraw pracy socjalnej nie wskazano przeprowadzania przez
pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych. Głównym zadaniem pracownika
socjalnego będzie prowadzenie pracy socjalnej, zawieranie kontraktów socjalnych oraz
organizowanie projektów socjalnych. Pracownik socjalny nie będzie przyznawał pomocy
finansowej (nie przeprowadza wywiadu środowiskowego).
Przy takim modelu wyodrębnienia zespołu/stanowiska i przydzieleniu konkretnych
zadań dla pracowników socjalnych należy pamiętać o uprawnieniu pracowników socjalnych
do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł i dodatkowego urlopu (art. 121 ust.3
i ust.3a).
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3. Mały ośrodek pomocy społecznej – model 3
Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu - Stanowisko do spraw świadczeń
Wstępna rozmowa z osobą zgłaszającą się po pomoc
1) Skierowanie do właściwego stanowiska zależnie od wiodącej potrzeby
2) Wywiad środowiskowy w przypadku, gdzie jest pomoc w formie świadczeń

Stanowisko do spraw usług pomocy społecznej

Stanowisko do spraw pracy socjalnej
- wywiad środowiskowy
- prowadzenie pracy socjalnej
- kontrakt socjalny
- projekt socjalny

- wywiad środowiskowy
- usługi opiekuńcze
- usługi opiekuńcze specjalistyczne
Usługi świadczone w:
- mieszkaniach chronionych
- schroniskach
- ŚDS
- DPS
- Domach i Klubach Seniora
- OIK
- SOW
- Domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Współpraca z ochroną zdrowia
- usługi w zakładach opiekuńczo-leczniczych
- usługi w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
Usługi dot. rodziny
- psycholog
- terapeuta uzależnień
- usługi asysenta rodziny
- usługi dla rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych

W małych ośrodkach pomocy społecznej ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników
socjalnych będą wyodrębniane stanowiska, w szczególności stanowisko do spraw pracy
socjalnej oraz stanowisko do spraw usług pomocy społecznej. Decyzje administracyjne
z zakresu świadczeń z pomocy społecznej będzie sporządzał pracownik administracyjny, nie
pracownik socjalny (w niektórych ośrodkach pomocy społecznej zostało to oddzielone).
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V. Opracowanie dokumentów w procesie wdrażania zespołów/ stanowisk
w ośrodku pomocy społecznej.
Powoływanie zespołu/stanowiska do spraw pracy socjalnej będzie wiązało się
z opracowaniem dokumentów przydatnych w prowadzeniu pracy socjalnej. Każdy ośrodek
pomocy społecznej wdrażając usprawnienia organizacyjne związane z powoływaniem
zespołów w zależności od potrzeb ośrodka powinien opracować i wdrożyć jednolitą
dokumentację.
Przykładowe dokumenty w procesie prowadzenia pracy socjalnej z osobą/ rodziną:
1. Zgłoszenie osoby/ rodziny do prowadzenia pracy socjalnej:
• karta zgłoszenia do usługi pracy socjalnej
2. Ustalenie sytuacji osoby/ rodziny wraz z diagnozą:
• wywiad cz. I
• scenariusz wywiadu, scenariusz ankiety
• karta diagnozy
• karta zgłoszenia do specjalistycznego poradnictwa (psycholog, radca prawny, lekarz
psychiatra, specjalista terapii uzależnień)
3. Opracowanie planu działania z osobą/ rodziną w pracy socjalnej:
• kontrakt socjalny
• karta planu działania z osobą/rodziną
4. Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej:
• karta pracy socjalnej prowadzona z osobą bądź rodziną
5. Okresowa ocena prowadzonej pracy socjalnej:
• wywiad środowiskowy cz. IV
• scenariusz wywiadu, scenariusz ankiety
• scenariusz obserwacji
6. Modyfikacja zasad współpracy (w sytuacji kiedy będzie to konieczne):
• kontrakt socjalny
• karta planu działania z osobą/ rodziną
7. Zakończenie pracy socjalnej z osobą/rodziną
• karta oceny końcowej.
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VI. Pozyskanie środków na wdrożenie usprawnień organizacyjnych
w ośrodku pomocy społecznej polegających na powoływaniu zespołów
Konkursu nr POWER.02.05.00-IP.03-00-012/17

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa II

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji

Skuteczna pomoc społeczna

Działanie 2.5

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
Priorytet Inwestycyjny 9.i

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie

1. Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.
2. Celem konkursu jest wyłonienie ośrodków pomocy społecznej (OPS), w których nastąpi
wdrożenie

usprawnień

organizacyjnych

polegających,

na

oddzieleniu

pracy

administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, co przyczyni się do poprawy obsługi osób
zgłaszających się do OPS.
3. Kwota przeznaczona na konkurs.
Maksymalna wartość projektu wynosi:
• 450 000,00 PLN – w przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców,
• 900 000,00 PLN – w przypadku gmin powyżej 50 tys. mieszkańców.
4. W ramach konkursu nie jest wymagany wkład własny.
5. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie.
Konkurs ma formę konkursu otwartego, nabór wniosków i ich ocena prowadzone
są w sposób ciągły od 12 czerwca 2017 r.
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Projektodawcy mogą składać wnioski w ramach odrębnych rund konkursu, zgodnie
z podanymi terminami rozpoczęcia poszczególnych rund oceny przeprowadzanej przez
KOP:
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
• IV runda do 15 października 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami,
znajdują się na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl.
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