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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Waldemar Kozioł dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie 

(dalej: MOPR, Ośrodek) od 2 listopada 2017 r.  

W okresie objętym kontrolą Ośrodkiem kierowali także: Lucyna Kozaczuk, 
Dyrektor MOPR w okresie od 20 lutego 2007 r. do 15 marca 2016 r.; 
Waldemar Kozioł (pełniący obowiązki dyrektora) od 16 marca 2016 r. do 
1 czerwca 2017 r.; Paweł Juszczak - od 2 czerwca 2017 r. do 1 listopada 
2017 r. 

(akta kontroli str. 2) 

Zakres przedmiotowy 

kontroli 
Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych. Możliwość rozwoju 
oraz wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla pracowników socjalnych. 

Okres objęty kontrolą Lata 2016-2018 (I półrocze). Dla realizacji celu kontroli wykorzystane zostały 
także informacje i dokumenty sporządzone przed i po tym okresie. 

Podstawa prawna 

podjęcia kontroli 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura NIK w Lublinie 

Kontroler/Kontrolerzy Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/135/2018 z dnia 25 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1) 

 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 

MOPR w Chełmie zapewniał pracownikom socjalnym organizację i warunki pracy 
niezbędne dla realizacji kluczowych zadań ustawowych w zakresie pomocy 
społecznej. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na ocenę działalności 
Ośrodka w zakresie objętym niniejszą kontrolą. 

Ośrodek prawidłowo wywiązywał się z obowiązku wdrożenia i koordynacji Strategii 
rozwiązywania problemów społecznych Miasta Chełm na lata 2016-20203 (dalej: 
Strategia), a w przekazywanych do Urzędu Miasta Chełm sprawozdaniach z jej 
realizacji odnosił się do wszystkich wykonywanych zadań, za które był 
odpowiedzialny.  

Corocznie sporządzano Ocenę zasobów pomocy społecznej (dalej: OZPS) 
i sprawozdanie z działalności MOPR, a dane w nich zawarte były spójne z danymi 
wykazywanymi w innych dokumentach opracowanych przez Ośrodek. Podjęto 
działania w celu realizacji wniosku końcowego zawartego w OZPS w zakresie 
utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Formy 
pomocy, oferowane przez MOPR, były adekwatne do potrzeb mieszkańców Miasta 
Chełm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa liczba pracowników socjalnych 

                                                           
1 Dz.U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Przyjętej Uchwałą Nr XVIII/203/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. przez Radę Miasta Chełm. 
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zatrudnionych w Ośrodku była dostosowana do liczby mieszkańców i potrzeb Miasta 
Chełm w tym zakresie. Analiza 30 spraw zakończonych w okresie objętym kontrolą, 
wykazała dużą (na poziomie 77%) skuteczność wykonanej pracy socjalnej. W pracy 
socjalnej pracownicy współpracowali z innymi organami i instytucjami.  

W latach 2016-2017 wynagrodzenie pracowników socjalnych było wyższe od płacy 
minimalnej w Polsce, ale niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w województwie lubelskim. Wszyscy ankietowani 
pracownicy socjalni wskazywali, że wysokość wynagrodzenia pracownika 
socjalnego nie jest satysfakcjonująca i motywująca. 

W MOPR dokonano oceny ryzyka zawodowego, które uwzględniało specyfikę pracy 
pracowników socjalnych. Pracownicy Ośrodka zostali zapoznani z przepisami, 
dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu. Nie stwierdzono 
naruszania praw pracowniczych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadali aktualne 
badania profilaktyczne i szkolenia w zakresie BHP. Pracownikom zapewniono 
odpowiednie warunki pracy, jednak w czterech pokojach biurowych stwierdzono zbyt 
dużą liczbę pracowników socjalnych w stosunku do wolnej objętości pomieszczenia 
przypadającej na każdego pracownika.  

Pracownicy socjalni posiadali kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu. 
Sześcioro z nich uzyskało specjalizację zawodową I stopnia, a jeden specjalizację II 
stopnia. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach 
podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, a od września 2018 r. zostali objęci 
superwizją4. MOPR zapewnił również pracownikom możliwość korzystania ze 
wsparcia specjalistycznego psychologa. 

 

III. Opis stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe5 

kontrolowanej działalności  

1. Organizacja pracy pracowników socjalnych  

1.1. Rozpoznanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej 

1.1. Strategia opracowana została przez Studio Diagnozy i Profilaktyki w Krakowie. 
Dokument sporządzono na podstawie m.in.: Informacji z działalności MOPR za 2012 
i 2013 rok, Sprawozdania MOPR za 2014 rok, Programu wspierania rodziny 
i rozwoju pieczy zastępczej Miasta Chełm na lata 2014-2016 i sprawozdania z jego 
realizacji za 2014 r., danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz diagnozy 
problemów społecznych, dokonanej przez autorów Strategii na podstawie badań, 
przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Chełm w 2015 r. MOPR nie 
uczestniczył w opracowaniu Strategii. 

(akta kontroli str. 3-14, 485-488) 

Strategia zwierała obowiązkowe elementy określone w art. 16b ust. 2 ustawy 
o  pomocy społecznej, tj.: 

 diagnozę sytuacji społecznej - m.in. w zakresie: rynku pracy i bezrobocia, 
wykluczenia społecznego, zagrożenia współczesnej rodziny, pieczy zastępczej, 

                                                           
4 Superwizja pracy socjalnej - zgodnie z art. 121a ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.) - polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, 
służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji 
zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.  
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach objętych kontrolą. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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niepełnosprawności, przemocy w rodzinie oraz uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych,  

 prognozę zmian w zakresie objętym strategią, w tym w ramach pomocy 
społecznej, polegających m.in. na utworzeniu: całodobowego ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówki wsparcia dziennego oraz 
noclegowni dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Prognozowane 
zmiany miały także obejmować ułatwienia w komunikacji miejskiej oraz 
miejscach publicznych dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie schronienia 
ofiarom przemocy, a także rozwinięcie działalności psychoedukacyjnej dla 
sprawców, przeprowadzenie badań wśród najmłodszych mieszkańców miasta 
w zakresie rozpoznania rozmiaru problemu uzależnienia od komputera oraz 
innych urządzeń elektronicznych, zorganizowanie warsztatów profilaktycznych 
dotyczących zagrożeń w sieci, cyberprzemocy oraz uzależnienia od komputera. 
Wskazano również na potrzebę dalszego pozyskiwania przez gminę 
dofinansowania na określone inicjatywy z budżetu państwa oraz funduszy Unii 
Europejskiej, 

 cele strategiczne - przyjęto, że realizacja wizji Strategii opierać się będzie na 
czterech celach głównych: 1) zintegrowana polityka społeczna, 2) skuteczny 
system opieki nad rodziną, 3) promocja zdrowego trybu życia, profilaktyka 
i rozwiązywanie problemów uzależnień, 4) integracja społeczna i zawodowa 
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Dla każdego z celów 
określono po dwa cele szczegółowe, 

 kierunki niezbędnych działań - wyznaczone zostały dla realizacji celów 
szczegółowych. Np. dla celu zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na 
cele społeczne założono prowadzenie systematycznego monitoringu problemów 
społecznych i analizy istniejących zasobów; podnoszenie kwalifikacji 
i umiejętności kadr w zakresie pomocy społecznej; prowadzenie analiz 
efektywności, skuteczności oraz trafności udzielanej pomocy; a także 
opracowanie i realizowanie programów i projektów mających na celu 
rozwiązywanie problemów społecznych. MOPR odpowiedzialny był za 
prowadzenie systematycznego monitoringu problemów społecznych i analizy 
istniejących zasobów. Natomiast pozostałe zadania, oprócz MOPR, przypisane 
zostały do realizacji Zespołowi Interdyscyplinarnemu, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkom oświatowo-
wychowawczym oraz Urzędowi Miasta Chełm, 

 sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe przedstawione zostały 
w harmonogramie Strategii. Dla przyjętych kierunków działań, służących 
wykonaniu celów strategicznych, określano: okres, w jakim będą realizowane 
jako „działanie ciągłe w horyzoncie czasowym strategii”; jednostki i partnerów 
odpowiedzialnych za ich realizację, a także źródła finansowania,  

 wskaźniki realizacji działań – przyjęto, że będą stanowiły punkt odniesienia do 
celów szczegółowych, liczonych w skali rocznej, po upływie każdego roku 
obowiązywania Strategii. Wartością bazową były dane stanu faktycznego na 
dzień 31.12.2015 r. Dla większości przyjętych kierunków działań prognozowano 
wzrost wskaźników monitorujących. 

Instytucją odpowiedzialną za wdrożenie i koordynację Strategii był MOPR, który 
zobowiązany został do dostarczania Prezydentowi Miasta Chełm informacji, 
w postaci rocznych raportów oraz sprawozdań z jej realizacji oraz osiągania 
zawartych w niej celów. 

(akta kontroli str. 4-74) 
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MOPR przekazał sprawozdania z realizacji Strategii do Urzędu Miasta Chełm 
w sierpniu 2017 r. i czerwcu 2018 r. W dokumentach tych odniesiono się do 
wszystkich realizowanych, w ramach celów strategicznych i szczegółowych, zadań, 
za które odpowiedzialny lub współodpowiedzialny był MOPR. Z przeprowadzonej 
analizy wynikało m.in., że efektywność realizacji większości zadań w 2017 r. 
w porównaniu do 2016 r. wzrastała, np.: w ramach ww. celu szczegółowego6 liczba 
szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy instytucji odpowiedzialnych za 
realizacje zadań zwiększyła się z 10 w 2016 r. do 30 w 2017 r.; liczba programów 
i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych - z jednego 
w 2016 r. do siedmiu w 2017 r.  

(akta kontroli str. 75-97) 

1.1.2. Dyrektor MOPR, stosownie do obowiązku określonego w art. 110 ust. 9 
ustawy o pomocy społecznej, przedstawiał corocznie Radzie Miasta Chełm potrzeby 
w zakresie pomocy społecznej. Zdefiniowane potrzeby, tożsame z określonymi 
w OZPS za 2016 i 2017 rok, dotyczyły wspierania inicjatyw samopomocowych na 
rzecz: tworzenia ośrodków wsparcia, utworzenia placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży oraz utworzenia noclegowni dla osób bezdomnych z problemem 
alkoholowym. Rozpoznanie potrzeb w zakresie utworzenia ww. placówek zostało 
również zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełm 
na lata 2016-2020. 

(akta kontroli str. 27, 149, 204) 

Prezydent Miasta Chełm w złożonych wyjaśnieniach podała m.in., że potrzeby 
zawarte w Ocenie zasobów pomocy społecznej i sprawozdaniach MOPR za lata 
2016-2018 nie stanowiły podstawy do przygotowania i wdrożenia odrębnych 
lokalnych programów pomocy społecznej. Niemniej, potrzeba utworzenia ośrodka 
wsparcia oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży dała podstawę do 
ubiegania się o środki zewnętrzne na zaspokojenie tych potrzeb. 

W ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 
2018 rok, MOPR przygotował wniosek o przekształcenie Domu Dziennego Pobytu 
w Dzienny Dom Seniora+, w ramach którego planowano przebudowę oraz 
wyposażenie budynku przy ulicy Ogrodowej 36 i utworzenie w nim miejsca 
zapewniającego seniorom, wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości 
wynikających z ich wieku i stanu zdrowia. (…) Całkowity koszt projektu oszacowano 
na kwotę 181.174,40 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 144.174,40 zł. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i obecnie trwają prace remontowe, 
a otwarcie Dziennego Domu Seniora + planuje się na początek 2019 r. 

Budynek na siedzibę placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pozyskano 
z zasobów miasta, jednak wcześniej należało dokonać przyłączenia go do miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz przekazania w zarząd Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Chełmie. Spełnienie powyższych warunków umożliwiło 
zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na 
realizację projektu „Bliżej Rodziny”, sporządzonego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (…), którego 
celem była przebudowa budynku przy ul. Kopernika 25A i utworzenie w nim świetlicy 
środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym dla 30 dzieci z miasta Chełm. 
(…) Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, a całkowity jego koszt wyniósł 2.121.684,45 zł. Realizację 
Projektu rozpoczęto 1 lipca 2018 r. zaś jego zakończenie planuje się na 30 czerwca 
2022 r.  

                                                           
6 Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne. 
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W odniesieniu natomiast do potrzeby utworzenia noclegowni dla osób bezdomnych 
z problemem alkoholowym, z uwagi na brak odpowiedniego lokalu w zasobach 
miasta oraz ograniczonych środków finansowych, nie powstała jeszcze na terenie 
Miasta Chełm tego typu placówka. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo 
osobom bezdomnym znajdującym się pod wpływem alkoholu, szczególnie w okresie 
zimowym, kieruje się je do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie 
wykonującego zadania izby wytrzeźwień. 

(akta kontroli str. 446-448) 

1.1.3. W objętych kontrolą latach MOPR przygotował OZPS za 2016 r. i 2017 r., 
w której uwzględniono dane dotyczące m.in.: sytuacji demograficznej i społecznej, 
liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju ich 
problemów, zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, liczebności kadry 
MOPR, wielkości środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy7 na 
wydatki z zakresu pomocy społecznej oraz innych obszarów polityki społecznej, 
liczby realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz liczby osób objętych tymi projektami, wskaźników 
oceny zasobów pomocy społecznej. Dane ujęte w OZPS spełniały wymogi 
określone w art. 16a ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Były też spójne 
z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-03 za 2016 r. i MPiPS-03 za 
2017 r. 

(akta kontroli str. 206-308) 

1.1.4. W latach 2016-2018 kwota planowanych przez MOPR wydatków (po 
zmianach) na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy społecznej wynosiła: 
w 2016 r. - 60.743,4 tys. zł, w 2017 r. - 71.623,7 tys. zł oraz w I półroczu 2018 r. - 
68.881,8 tys. zł, co stanowiło odpowiednio: 19%, 20% i 17% ogółu wydatków 
przyjętych w uchwalonym (po zmianach) budżecie Miasta Chełm na dany rok. 

Wielkość ogółem zrealizowanych przez MOPR wydatków wyniosła: w 2016 r. - 
60.322,7 tys. zł, w 2017 r. - 69.837,7 tys. zł oraz 33.817,4 tys. zł w I półroczu 
2018 r., co stanowiło odpowiednio: 99%, 98% i 49% wydatków przyjętych w planie 
finansowym na dany rok. 

MOPR finansował zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków otrzymanych: 

 z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej, w tym: w 2016 r. – 
w wysokości 51.236,5 tys. zł, w 2017 r. – 60.360,4 tys. zł oraz 29.076,6 tys. zł 
w I półroczu 2018 r., co stanowiło odpowiednio: 85%; 86,4 % i 86% ogółu 
wydatków zrealizowanych w danym roku; 

 ze środków własnych Miasta Chełm, w tym: w 2016 r. – w wysokości 
9.086,2 tys. zł, w 2017 r. – 9.477,3 tys. zł oraz 4.740,9 tys. zł w I półroczu 
2018 r., co stanowiło odpowiednio: 15,1%; 13,6% i 14% ogółem zrealizowanych 
wydatków w danym roku. 

Na wypłatę świadczeń8 MOPR przeznaczył: w 2016 r. – 52.207,5 tys. zł (86,6% 
ogółem zrealizowanych wydatków), w 2017 r. – 61.166,4 tys. zł (87,6%) oraz 
29.466,9 tys. zł (87,1%) w I półroczu 2018 r. Pozostałe zrealizowane wydatki9 
wyniosły w ww. latach odpowiednio: 8.115,2 tys. zł (13,5%); 8.671,3 tys. zł (12,4%) 
oraz 4.350,5 tys. zł (12,9%). 

                                                           
7 Działy klasyfikacji budżetowej: 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 - Rodzina. 
8 Suma wydatków zrealizowanych w danym roku w ramach §§: 3110, 3240, 4130 we wszystkich rozdziałach 
planu finansowego MOPR. 
9 Suma wydatków zrealizowanych w ramach działów: 851, 852, 853, 854 i 855 planu finansowego MOPR, 
z wyłączeniem §§: 3110, 3240, 4130 w tych działach. 
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Wydatki poniesione na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla wszystkich 
zatrudnionych w MOPR pracowników wyniosły: w 2016 r. – 4.447,1 tys. zł, w 2017 r. 
– 4.866,6 tys. zł oraz 2.477,9 tys. zł w I półroczu 2018 r., co stanowiło odpowiednio: 
7,4%; 7% i 7,3% zrealizowanych wydatków oraz 7,3%; 6,8% i 3,6% wydatków 
przyjętych w planie finansowym na dany rok. 

Wydatki rzeczowe10 zrealizowano w wysokości: w 2016 r. – 257,8 tys. zł, w 2017 r. – 
227,8 tys. zł oraz 34,2 tys. zł w I półroczu 2018 r. Wydatki inwestycyjne11 
w wysokości 14,6 tys. zł poniesione zostały w 2016 r. na zakup: serwera i drukarki, 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 46 tys. zł w 2017 r. oraz na 
wykonanie w I półroczu 2018 r. robót w budynku MOPR wraz z przebudową terenu 
wokół Ośrodka - 80 tys. zł (zapłacono 17.07.2018 r.). 

(akta kontroli str. 323, 327) 

W latach 2016-2018 MOPR przygotowywał projekty planów finansowych, 
uwzględniając potrzeby w zakresie udzielania pomocy socjalnej. Wielkość wydatków 
prognozowana w OZPS12 wynosiła na: 2016 r. – 36.668,4 tys. zł; 2017 r. – 
38.003,2 tys. zł; 2018 r. – 40.033,9 tys. zł. W latach 2016-2018 kwota środków 
finansowych wynikająca z przyjętego planu finansowego MOPR (wg stanu na 
1 stycznia i planu po zmianach) stanowiła odpowiednio: (31.871,2 tys. zł i 60.743,4 
tys. zł); (64.311,7 tys. zł i 71.623,7 tys. zł) oraz (67.019,1 tys. zł i 68.881,8 tys. zł). 
Różnice pomiędzy prognozowanymi w latach 2016-2018 wydatkami wykazanymi 
w OZPS, a planami finansowym wynikały głównie z nieuwzględnienia potrzeb na 
wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”13. 

(akta kontroli str. 323, 494) 

W latach 2016-2018 (I półrocze) MOPR kilka razy do roku wnioskował do Rady 
Miasta Chełm o zwiększenie środków finansowych. W wyniku dokonanych zmian 
plan finansowy Ośrodka zwiększono w porównaniu do planu przyjętego wg stanu na 
1 stycznia danego roku następująco: 

 w 2016 r.: o 28.872,2 tys. zł, tj. o 90,6%, w tym: ze środków finansowych 
pochodzących z budżetu państwa - o 28.707,9 tys. zł14 oraz środków 
finansowych pochodzących z Miasta Chełm – o 164,3 tys. zł15; 

 w 2017 r.: o 7.312 tys. zł, tj. o 11,4%, w tym ze środków finansowych 
pochodzących: z budżetu państwa – o 6.808,4 tys. zł, z budżetu Unii 
Europejskiej o 217,8 tys. zł16 i pochodzących z Miasta Chełm – o 285,8 tys. zł17; 

 w I półroczu 2018 r.: o 1.862,7 tys. zł, tj. o 2,8%, w tym ze środków finansowych 
pochodzących: z budżetu państwa – o 382,4 tys. zł, z budżetu Unii Europejskiej 
– o 803,2 tys. zł18 i pochodzących z Miasta Chełm – o 677,2 tys. zł.  

(akta kontroli str. 494-497, 509-512) 

W końcowych wnioskach OZPS za rok 2016 i 2017 ujęto potrzeby dotyczące m.in. 
wspierania działań w zakresie utworzenia noclegowni dla osób bezdomnych 

                                                           
10 Wydatki poniesione w ramach §§: 4210, 4270, 6050, 6060. 
11 §§ 6050 i 6060. 
12 Potrzeby na: 2016 r. wg OZPS sporządzonej w 2015 r. (rok oceniany 2014), 2017 r. wg OZPS sporządzonej 
w 2016 r. (rok oceniany 2015) i na 2018 r. wg OZPS sporządzonej w 2017 r. (rok oceniany 2016).  
13 OZPZ na lata 2014-2016 posiadały sztywną listę rozdziałów podlegających ocenie, w których nie zostało 
uwzględnione świadczenie wychowawcze. W OZPS na 2016 r. na str. 22 została umieszczona adnotacja 
o kwocie wypłaconego świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi w wysokości 24.590,6 tys. zł oraz 
o planie tych świadczeń na 2017 r. w wysokości 30.081 tys. zł. 
14 Na realizację programu „Rodzina 500+”. 
15 W tym m.in. na dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych. 
16 Na realizację projektu „Chcesz, możesz, potrafisz”. 
17 W tym m.in. na dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.  
18 Na realizację projektów: „Chcesz, możesz, potrafisz” i „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna”.  
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z problemami alkoholowymi oraz utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

(akta kontroli str. 244, 284) 

Dyrektor MOPR podał w wyjaśnieniu, że tworzona jest w budynku przy ul. Kopernika 
25a w Chełmie świetlica środowiskowa, oferująca zajęcia socjoterapeutyczne 
skierowane do 30 dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chełma, która będzie 
pełniła funkcję dydaktyczną, profilaktyczną oraz kompensacyjną. Do działań 
realizowanych w świetlicy środowiskowej należeć będzie również objęcie 
specjalistycznym poradnictwem rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej. W zakresie utworzenia noclegowni prowadzony jest 
stały monitoring możliwości pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych zarówno 
z programów Unii Europejskiej jak i środków rządowych.  

(akta kontroli str. 485) 

1.1.5. Składane corocznie przez MOPR do Urzędu Miasta opisowe sprawozdania 
z działalności19 były spójne z innymi danymi sprawozdawczymi sporządzanymi 
przez Ośrodek, w tym prezentowanymi w OZPS i MPiPS-03. W sprawozdaniach 
ujmowano m.in.: wydatki MOPR poniesione w danym roku, realizowane zadania 
pomocy społecznej wraz ze strukturą osób korzystających z pomocy, opis struktury 
organizacyjnej MOPR oraz wielkość zatrudnienia. W sprawozdaniach uwzględniono 
również informacje o szkoleniach przeprowadzonych dla pracowników Ośrodka oraz 
o przeprowadzonych przez MOPR kontrolach wynikających z planu kontroli 
zarządczej w jednostkach nadzorowanych, a także o kontrolach przeprowadzonych 
przez zewnętrzne organy kontrolne i instytucje.  

 (akta kontroli str. 98-320) 

1.2. Zatrudnianie pracowników socjalnych zgodnie z potrzebami gminy 
i wymogami ustawowymi 

1.2.1. W MOPR dostępne były m.in. następujące formy pomocy20:  

 świadczenia pieniężne: zasiłek stały (przyznany odpowiednio dla: 347, 327 i 265 
osób), zasiłek okresowy (743, 649 i 421) oraz zasiłek celowy (1098, 1069 i 616),  

 świadczenia niepieniężne: posiłek (1061, 846 i 605 osób), schronienie (56 osób 
w 2016 r.), sprawienie pogrzebu (dla 9, 8 i 3 osoby), odpłatność gminy za pobyt 
w domu pomocy społecznej (dla 35, 42 i 35 osób),  

 indywidualne programy pomocy: zatrudnienia socjalnego (w 2016 r. skierowano 
103 osoby, a w 2017 r. – 122),  

 wspieranie rodziny i piecza zastępcza: liczba asystentów rodziny (6, 4, 4) liczba 
rodzin objęta pracą asystenta (54, 60, 48),  

 usługi pomocy społecznej: usługi opiekuńcze (389, 365 i 321 osób), 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
(31, 21 i 18 osoby), praca socjalna (2461, 3884 i 1953 osoby), interwencja 
kryzysowa (312, 473 i 382 osób), kontrakt socjalny (objęto nim 189 osób 
w 2016 r. i 198 w 2017 r.), poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, 
rodzinne, psychologiczne (689, 441 i 561 osób).  

W Ośrodku dostępne były także inne rodzaje pomocy i świadczeń, np.: świadczenia 
wychowawcze, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowy 
dodatek z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka, świadczenia opiekuńcze (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek 
pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia 

                                                           
19 Za 2016 r. złożone 11 kwietnia 2017r., natomiast za 2017 r. – 27 kwietnia 2018 r. 
20 Dane w nawiasach poniżej dotyczą kolejno lat: 2016, 2017 i 2018 (I półrocze). 
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z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, 
opłacanie składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).  

(akta kontroli str. 206-320) 

Liczba decyzji wydanych przez MOPR w latach 2016-2018 (I półrocze) wyniosła 
odpowiednio: 7903, 8483 i 3022, w tym na wniosek – 7887, 8467 i 3013 oraz 
z urzędu – po 16 w 2016 i 2017 roku oraz 9 w I półroczu 2018 r.  

Wnioski o pomoc wpływające do Ośrodka rejestrowane były w systemie 
informatycznym „POMOST” oraz w dzienniku korespondencji21. W 2016 r. 
zarejestrowano 5925 wniosków, w 2017 r. - 5595 i w I półroczu 2018 r. - 2400. 
Różnica pomiędzy liczbą zarejestrowanych wniosków o pomoc, a liczbą wydanych 
decyzji wynikała z możliwości wydania, na podstawie jednego wniosku, kilku decyzji 
przyznających różne formy pomocy.  

(akta kontroli str. 328-331) 

W latach 2016-2018 (I półrocze) na terenie Miasta Chełm działały dwa ośrodki 
wsparcia funkcjonujące w strukturze MOPR, tj.: Dom Dziennego Pobytu oraz 
Mieszkania Wieloprofilowe Chronione, do których w razie potrzeby kierowane były 
osoby potrzebujące pomocy. Do wymienionych jednostek nie odnotowano kolejek. 
Również do pozostałych ośrodków wsparcia, znajdujących się na terenie miasta 
i powiatu chełmskiego, tj. do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, 
Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Chełmie oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Nowinach, wszystkie osoby skierowane przez MOPR zostały przyjęte 
w przeciągu jednego miesiąca. 

 (akta kontroli str. 332-333) 

1.2.2. W okresie objętym kontrolą MOPR osiągnął jeden ze wskaźników, 
określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. wskaźnik dotyczący 
liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 
W latach 2016 i 2017 nieznacznie przekroczony był natomiast wskaźnik 50 
rodzin/osób przypadających na jednego pracownika socjalnego. W 2016 r. na 
jednego pracownika socjalnego przypadało 1991 mieszkańców oraz 58 rodzin, 
a w latach 2017-2018 I półrocze odpowiednio: 1868 mieszkańców i 51 rodzin oraz 
1802 mieszkańców i 39 rodzin.  

Pracownicy socjalni stanowili w 2016 r. - 23% ogółu pracowników zatrudnionych 
w MOPR, w 2017 r. – 23,8% i w 2018 r. (I półrocze) – 23%.  

(akta kontroli str. 324) 

1.2.3. Średnie miesięczne wynagrodzenie22 pracowników socjalnych zatrudnionych 
w MOPR na koniec 2016 r., 2017 r. i 2018 r. (I półrocze) wyniosło odpowiednio: 
2.747,88 zł; 2.617,05 zł oraz 2.773,23 zł. Było wyższe od płacy minimalnej23 
w Polsce odpowiednio o: 897,88 zł; 617,05 zł i 673,23 zł. W porównaniu 
z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej osiągniętym 
w województwie lubelskim w 2016 r. (3.917,35 zł) i 2017 r. (4.079,84 zł) było 
odpowiednio niższe o 1.169,47 zł i 1.462,79 zł.  

(akta kontroli str. 324) 

W 2017 r. średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika socjalnego (2.617,05 zł) 
było niższe o 1.085,91 zł od średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika 

                                                           
21 Dotyczy podań w sprawie skierowania do Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych, które były również 
ujmowane w rejestrze osób ubiegających się o przydział tych mieszkań. 
22 Wliczono: wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, chorobowe. 
23 Płaca minimalna w Polsce w latach 2016-2018 (I półrocze) wynosiła odpowiednio: 1850 zł, 2000 zł i 2100 zł. 



 

9 

Urzędu Miasta Chełm24 (3.702,96 zł liczone z dodatkowym wynagrodzeniem 
rocznym). W tym samym roku najwyższa wypłacona przez MOPR kwota dla jednej 
osoby (pobierającej świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) wyniosła 
65.231,40 zł, natomiast najwyższa kwota wypłaconych świadczeń łącznie 
z zasiłkami okresowymi i celowymi - 71.564,88 zł. (dane za cały rok). 

(akta kontroli str. 515-518) 

W opinii 100% ankietowanych pracowników MOPR wynagrodzenie pracownika 
socjalnego nie jest satysfakcjonujące i wraz z premiami i nagrodami nie motywuje 
do lepszej pracy.  

(akta kontroli str. 342-361) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił m.in., że pracownicy socjalni wykonują zadania zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej. W latach 2016-2018 dokonywano waloryzacji 
i regulacji płac dla pracowników tutejszego Ośrodka. Za dodatkowe zadania, 
tj. wywiady wykonywane na zlecenie organów ścigania, sądu i innych działów 
znajdujących się w strukturze MOPR pracownicy nie otrzymywali dodatkowego 
wynagrodzenia, gdyż ustawodawca nie uwzględnił przyznania za wykonywanie tych 
prac dodatkowego wynagrodzenia. Za prowadzenie procedury Niebieska Karta 
dwóch pracowników zespołu otrzymuje dodatek do wynagrodzenia. 

(akta kontroli str. 485-488) 

Przyznane pracownikom socjalnym podwyżki kształtowały się następująco: 
w 2016 r. - otrzymało je 26 pracowników w kwocie brutto od 50 zł do 100 zł; 
w 2017 r. - 27 pracowników w wysokości od 50 zł do 200 zł brutto oraz w I półroczu 
2018 r. – 32 pracowników w kwocie brutto od 50 zł do 200 zł. Wynagrodzenie 
siedmiu pracowników socjalnych, posiadających I lub II stopień specjalizacji, wzrosło 
w ww. latach odpowiednio o: 70 zł; 280 zł, 300 zł, 330 zł, 360 zł, 400 zł. 450 zł.  

(akta kontroli str. 513-514) 

Przy przyznawaniu wysokości tzw. „dodatku terenowego” uwzględniano faktyczne 
wyjścia pracowników do podopiecznych. Pracownicy socjalni odnotowywali 
w „zeszytach wyjść w teren” w m.in.: datę wyjścia oraz czas pobytu w środowisku, 
który wynosił średnio cztery godziny dziennie.  

(akta kontroli str. 451-458) 

Pracownicy socjalni, wykonując pracę w terenie, korzystali z komunikacji miejskiej. 
MOPR zaopatrywał pracowników w bilety MPK (bez limitów). Według wyjaśnień 
dyrektora Ośrodka, w okresie letnim pracownicy mają możliwość korzystania 
również z zakupionych rowerów. Jeżeli wymaga tego sytuacja pracownik socjalny 
może również korzystać z samochodu, który jest w posiadaniu Ośrodka. 

(akta kontroli str. 485-488) 

1.3. Organizacja i skuteczność pracy pracowników socjalnych 

1.3.1. Pracę socjalną w środowisku wykonywało w latach 2016-2018 (I półrocze) 
odpowiednio: 31, 3825 i 33 pracowników. W 2016 r. z 33 pracowników socjalnych 
dwoje wykonywało pracę administracyjną26, natomiast w I półroczu 2018 r. z 34 

                                                           
24 Według rocznego sprawozdania Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, sporządzanego dla GUS. 
25 Uwzględniono wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ciągu całego 2017 r., którym wypłacano 
dodatek terenowy. 
26 Jedna osoba zatrudniona na stanowisku pracownik socjalny - doradca ds. osób niepełnosprawnych pracowała 
w Zespole do obsługi PFRON, natomiast druga - starszy specjalista pracy socjalnej w Dziale Świadczeń Pomocy 
Środowiskowej odpowiadała m.in. za kompleksową obsługę klientów Ośrodka zgłaszających się do punktu 
przyjęć interesanta.   
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pracowników socjalnych pracę administracyjną wykonywał jeden pracownik27. 
W okresie nieświadczenia pracy w środowisku pracownicy socjalni nie pobierali 
dodatku terenowego.  

W objętych kontrolą latach decyzje dotyczące świadczeń przyznawanych na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej były przygotowywane przez pracowników 
administracyjnych, zatrudnionych w Dziale Świadczeń Pomocy Środowiskowej28. 

(akta kontroli str. 328) 

Pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie29 zostały przydzielone rejony, 
które różniły się wielkością i liczbą ulic (obejmowały od jednej do 68). Pracownik, 
któremu przydzielono rejon z jedną ulicą prowadził pracę socjalną z 41 rodzinami 
i 113 osobami, natomiast pracownik, którego rejon obejmował 68 ulic, 
współpracował z 87 rodzinami i 101 osobami. Jednemu z pracowników przydzielone 
zostały osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Chełmie. 

(akta kontroli str. 449-450) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że kierownicy działów przydzielając rejony pracownikom 
socjalnym kierują się równomiernym obciążeniem pracą w terenie. Z tego powodu 
jedni pracownicy mają przydzieloną np. jedną ulicę, która jest główną ulicą miasta 
z zabudową blokową, inni pracownicy natomiast pracują w rejonie gdzie jest 
kilkanaście krótkich ulic z zabudową jednorodzinną. W podziałach rejonów 
kierowano się również: odległością od siedziby MOPR, trudnością dojazdu 
komunikacją miejską lub ilością usytuowanych w danym terenie instytucji, zakładów 
pracy, budynków handlowych, instytucji oświatowych. 

(akta kontroli str. 485-488) 

W zeszytach wyjść służbowych, prowadzonych przez każdego pracownika 
socjalnego, odnotowywano: datę wyjścia, godzinę wyjścia i powrotu oraz cel 
i miejsce wyjścia służbowego. Analizą objęto wyjścia służbowe we wrześniu 2017 r. 
i czerwcu 2018 r. Ustalono, że: pracownicy świadczyli pracę w terenie30 od trzech do 
18 razy w miesiącu, sporządzili od czterech do 57 wywiadów środowiskowych 
w  miejscu zamieszkania podopiecznych, uczestniczyli w działaniach 
interwencyjnych (od jednego do siedmiu razy). Każdy pracownik współpracował 
z kilkoma instytucjami.  

  (akta kontroli str.  451-456) 

W ankietach31, sporządzonych na potrzeby niniejszej kontroli NIK, 22 pracowników 
socjalnych z 28 ankietowanych oceniło, że na pracę w terenie poświęca w miesiącu 
powyżej 14 dni.  

(akta kontroli str. 342-358) 

1.3.2. Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy społecznej przez MOPR 
w  2016 r. i 2017 r. było: ubóstwo (1264 rodziny w 2016 r. i 1.127 rodzin w 2017 r.); 
bezrobocie (1013 i 910); niepełnosprawność (930 i 859); długotrwała lub ciężka 
choroba (1158 i 1121).  

Jak wynika z OZPS liczba osób i rodzin, którym Ośrodek przyznał świadczenia 
wynosiła odpowiednio: 2829 i 1884 w 2016 r. oraz 2500 i 1744 w 2017 r. Spośród 

                                                           
27 Wykonujący pracę w punkcie przyjęć interesanta. 
28 W Zespole do spraw świadczeń przyznawanych decyzją (od 1 sierpnia 2018 r.) i w okresie wcześniejszym 
w Sekcji Świadczeń. 
29 Według stanu na 30.06.2018 r. 
30 Ilość wyjść w teren zależała od faktycznie przepracowanych dni w miesiącu z uwzględnieniem dni urlopów 
i zwolnień lekarskich.  
31 Ankietę wypełniło 28 pracowników socjalnych z 34 zatrudnionych.  
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osób korzystających ze świadczeń: 1667 (58,9% ogółu) w 2016 r. oraz 1771 (70,8% 
ogółu) w 2017 r. stanowiły osoby długotrwale korzystające z pomocy MOPR.  

(akta kontroli str. 206-296) 

1.3.3. Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 30 losowo wybranych 
podopiecznych Ośrodka, którzy korzystali w okresie objętym kontrolą ze wsparcia 
MOPR. W analizowanej próbie głównymi przyczynami udzielania pomocy była 
wieloproblemowość, w tym: w dwunastu przypadkach przemoc, w sześciu – 
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, w sześciu – ubóstwo i bezrobocie, 
w kolejnych sześciu – niepełnosprawność i długotrwała choroba. Osoby 
korzystające z pomocy mieściły się w przedziale wiekowym: 20-45 lat (21 osób), 45-
60 lat (5) i powyżej 60 lat (4).  

W grupie 30 osób/rodzin z problemami, praca socjalna polegała na: 
przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, które były podstawą do planowania 
pomocy, monitorowaniu środowiska w miejscu zamieszkania przez pracownika 
socjalnego oraz dzielnicowego; udzielaniu poradnictwa w zakresie prowadzenia 
gospodarstw domowego, planowania budżetu, opieki nad dzieckiem, dbania o stan 
zdrowia rodziny, motywowania do uczestnictwa w terapii. W przypadku osób 
stosujących przemoc wdrożona została procedura Niebieskiej Karty. Osoby/rodziny 
korzystały m.in. z form pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych, zasiłków 
rodzinnych i pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych i alimentacyjnych, 
zasiłków celowych. Pracownicy socjalni prowadzili działania we współpracy z innymi 
instytucjami (szkołami, przedszkolami, kuratorami sądowymi, Komendą Miejską 
Policji w Chełmie, asystentami rodziny). 

Przyczynami zamknięcia spraw, w których wystąpiły: 

 przemoc  (12 spraw) - było ustanie przemocy, w tym w dwóch przypadkach 
skazanie oraz w czterech - odizolowanie sprawcy przemocy, 

 niewydolność opiekuńczo-wychowawcza (sześć spraw) – podjęcie pracy (4), 
wyjazd za granicę (1), otrzymanie świadczenia emertytalnego (1) 

 ubóstwo (sześć spraw) – podjęcie zatrudnienia (2), skierowanie do Centrum 
Integracji Społecznej w Chełmie w celu przygotowania do zawodu i pobieranie 
świadczenia integracyjnego (1), uzyskanie własnych środków finansowych na 
zabezpieczenie niezbędnych potrzeb (1), uzyskanie świadczenia emerytalnego 
(1), uzyskanie świadczenia przez współmałżonka (1), 

 niepełnosprawność i długotrwała choroba (sześć spraw) – podjęcie zatrudnienia 
(4), uzyskanie świadczeń emerytalnych (2).  

Z analizy badanych 30 spraw wynikało, że podejmowane przez pracowników 
socjalnych działania wobec podopiecznych były adekwatne do zdiagnozowanych 
problemów oraz realizowane według opracowanego planu pomocy. Efektem ich 
pracy było funkcjonowanie tych osób/rodzin bez potrzeby wsparcia przez MOPR. 
W 23 na 30 badanych spraw praca socjalna Ośrodka przyczyniła się do 
uniezależnienia się podopiecznych od pomocy społecznej. 

 (akta kontroli str. 541-596) 

1.3.4. W okresie objętym kontrolą do MOPR wpłynęło sześć skarg złożonych przez 
osoby fizyczne na jakość pracy wykonywanej przez pracowników Ośrodka, które 
dotyczyły m.in. błędów proceduralnych przy rozpatrywaniu wniosku o skierowanie 
na fundusz rehabilitacyjny, niewłaściwego wypełniania zadań służbowych oraz 
niewłaściwego zachowania poprzez sugerowanie ubóstwa. Skarżącym udzielono 
w wymaganym terminie pisemnych odpowiedzi, z których wynikało m.in., że 
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podejmowane przez pracowników socjalnych czynności były zgodne z przepisami 
obowiązującego prawa.  

Do MOPR skierowane zostały również trzy skargi, które wpłynęły do Urzędu Miasta 
Chełm, dotyczące: nierealizowania wypłat z funduszu alimentacyjnego, 
niesprawiedliwego przyznawania zasiłku celowego na zakup opału oraz 
niesprawiedliwego udzielania pomocy społecznej. Szczegółowe wyjaśnienia 
w sprawie tych skarg, potwierdzające ich bezzasadność, zostały przez Ośrodek 
niezwłocznie przekazane do Urzędu Miasta Chełm. 

(akta kontroli str. 489-491) 

MOPR prawidłowo wywiązywał się z obowiązku wdrażania i koordynacji Strategii, 
a  w przekazywanych do Urzędu Miasta Chełm sprawozdaniach z jej wykonania 
odnosił się do wszystkich zadań, realizowanych w ramach celów strategicznych 
i szczegółowych, za które był odpowiedzialny. Dane zawarte w OZPS 
i sprawozdaniach opisowych z działalności Ośrodka były spójne z danymi 
wykazywanymi w innych dokumentach opracowanych przez Ośrodek. Podjęto 
działania w celu realizacji wniosku końcowego zawartego w OZPS w zakresie 
utworzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Liczba 
pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku była dostosowana do liczby 
mieszkańców oraz potrzeb Miasta Chełm w zakresie pomocy społecznej. Działania 
podejmowane przez pracowników socjalnych wobec podopiecznych Ośrodka były 
adekwatne do ich sytuacji życiowej, a skuteczność pracy socjalnej potwierdziła 
analiza zakończonych spraw w okresie objętym kontrolą.  

 

2. Warunki pracy pracowników socjalnych  

2.1. Ocena ryzyka zawodowego pracowników socjalnych 

W latach 2016-2018 (I półrocze) w MOPR nie dokonano oceny ryzyka zawodowego 
pracowników socjalnych. Ostatnia analiza i ocena ryzyka zawodowego została przez 
dyrektora MOPR zatwierdzona w 2015 r. W karcie oceny ryzyka zawodowego, jako 
możliwe zagrożenia, wyszczególniono: upadek na tym samym i niższym poziomie, 
pożar, porażenie prądem elektrycznym, uderzenie o nieruchome przedmioty, ostre 
krawędzie, wirusy i bakterie oraz potrącenia. Wymienione zagrożenia, 
prawdopodobieństwo i skutki ich wystąpienia oraz ryzyko zawodowe zostały 
oszacowane jako „małe” lub „średnie”. W karcie oceny ryzyka nie uwzględniono 
pracy w terenie z „trudnymi” beneficjentami pomocy, którzy z racji nałogów, chorób 
czy demoralizacji mogą ewentualnie stanowić zagrożenie dla pracownika 
socjalnego. 

(akta kontroli str. 362-373) 

Do obowiązków dyrektora MOPR, zgodnie z § 9 pkt 15 regulaminu organizacyjnego 
Ośrodka, należało m.in. zapewnienie przeprowadzania systematycznej identyfikacji 
ryzyka. 

W wyjaśnieniu dyrektor Ośrodka podał m.in., że zaplanowano aktualizację oceny 
ryzyka zawodowego w związku z przeorganizowaniem pracy pracowników 
socjalnych (zapoznanie listopad 2018 r.). Aktualizacja następuje w następujących 
sytuacjach: przy tworzeniu nowych stanowisk pracy; przy wprowadzaniu zmian 
stanowisk pracy (…), po zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do 
ocenianych stanowisk pracy; po stwierdzeniu, że stosowane środki ochrony są 
nieskuteczne lub niewłaściwe w świetle nowych informacji; jeżeli istnieje 
konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych środkach ochrony, (…) badania 
przyczyn chorób i dolegliwości związanych z pracą. W okresie od 2015-2018 nie 

Ocena 
cząstkowa 

Obszar 

Opis stanu  
faktycznego 
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było wypadków ani też zdarzeń potencjalnie wypadkowych (brak zgłoszeń). W celu 
zapewnienia przeprowadzania systematycznego identyfikowania ryzyka wykonuje 
się coroczną deklarację zarządzania ryzykiem w jednostce składaną do Prezydenta 
Miasta na podstawie arkuszy identyfikacji oceny oraz określenia metody 
przeciwdziałania ryzyku wykonywanych w poszczególnych zespołach. Zaplanowano 
aktualizację oceny ryzyka zawodowego w związku z przeorganizowaniem pracy 
pracowników socjalnych (zapoznanie listopad 2018 r.). 

(akta kontroli str. 485-488) 

Nowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik socjalny została 
zatwierdzona 15 listopada 2018 r. W wykazie zagrożeń uwzględniono m.in.: agresję 
ludzi i zwierząt, obciążenie psychiczne, substancje/mieszaniny chemiczne 
toksyczne i uczulające, wirusy, bakterie oraz grzyby. Każdy pracownik składał 
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z poziomem ryzyka na stanowisku pracy. 

(akta kontroli str. 500-507) 

2.2. Działania pracodawcy na rzecz spełniania wymogów BHP dla 
pracowników socjalnych 

W latach 2016-2018 (I półrocze) zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów 
i zasad BHP oraz warunków środowiska pracy MOPR nie były przedmiotem kontroli 
zewnętrznych. W 2017 r. specjalista ds. BHP, zatrudniona w MOPR32, po dokonaniu 
przeglądu oświetlenia w pomieszczeniach Ośrodka wydała zalecenia dotyczące 
m.in.: wymiany dotychczasowych świetlówek – zwiększając moc oraz uzupełnienia 
oświetlenia o dodatkowe oprawy niepowodujące olśnienia. Wszystkie zalecenia 
zostały zrealizowane.  

(akta kontroli str. 374-377, 521-522) 

Pracownicy socjalni MOPR posiadali aktualne badania profilaktyczne i szkolenia 
w dziedzinie BHP. W kontrolowanych latach nie odnotowano wypadków przy pracy 
z ich udziałem.   

(akta kontroli str. 378-383, 523-529) 

Według wyjaśnień dyrektora MOPR pracownicy socjalni poza oświatą prozdrowotną, 
zachowaniem higieny nie byli objęci w latach 2016-2018 szczepieniami ochronnymi. 
W latach wcześniejszych korzystano z takiej formy ochrony jednak brak 
zainteresowania (dobrowolność szczepień) spowodowała odstąpienie od takiej  
ochrony. 

(akta kontroli str. 485-487) 
Przeprowadzone oględziny budynku oraz pomieszczeń pracy pracowników 
socjalnych wykazały, że budynek MOPR, wyposażony w przyschodową platformę 
dla osób niepełnosprawnych, był w dobrym stanie technicznym. Stanowiska pracy 
pracowników socjalnych zorganizowano w 11 pokojach biurowych, które 
wyposażone zostały w biurka, szafy, krzesła (w tym z regulacją siedziska), 
komputery stacjonarne i drukarki. Pracownicy przebywający w pomieszczeniach 
pracy biurowej mieli zapewnione mi.in.: oświetlenie dzienne oraz elektryczne, 
spełniające wymogi normy PN-EN; odpowiednią wysokość pomieszczeń (3,15 m); 
temperaturę - nie niższą niż 180C. Ogólny stan pomieszczeń socjalnych 
i sanitarnych  był prawidłowy. W budynku znajdowały się prawidłowo oznakowane 
drogi ewakuacyjne. Na jedenaście pokoi, w których zlokalizowane były stanowiska 
pracy pracowników socjalnych, w czterech wolna objętość pomieszczenia 
przypadająca na każdego pracownika była niższa niż 13 m3. 

(akta kontroli str. 334-341) 

                                                           
32 Umowa zlecenie z firmą pn. Safe z Chełma od 4.07.2017 r.    
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Zgodnie z § 37 pkt 1 Regulaminu Pracy MOPR pracownikowi przydzielane były 
nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Zgodnie 
z Tabelą norm przydziału oraz zużycia odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy, 
pracownikowi socjalnemu wykonującemu pracę w terenie przysługiwała odzież 
i obuwie robocze33. Zasady wypłaty ekwiwalentu określał załącznik nr 2 do ww. 
regulaminu. Za rok 2017 wypłata ekwiwalentu („z dołu”) dokonana została w lipcu 
2017 r. za I półrocze i w styczniu 2018 r. za II półrocze. Natomiast wypłaty w 2016 r. 
(„z góry”) zrealizowano do 3 marca lub w terminie 14 dni od naliczenia.  

(akta kontroli str. 422-440) 

2.3. Naruszenie praw pracowniczych pracowników socjalnych, w tym mobbing 

2.2.1. W Regulaminie pracy (§ 5 ust. 2 i 3) podana została definicja mobbingu oraz 
określony został obowiązek pracodawcy do przeciwdziałania mobbingowi. 
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia mógł dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. Jeżeli natomiast na skutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę – miał 
prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę. W regulaminie pracy zawarte zostały również 
przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Wszyscy pracownicy 
pisemnie potwierdzili zapoznanie się, przyjęcie do wiadomości i stosowania zasady 
określone w regulaminie pracy. 

(akta kontroli str. 387-388, 441) 

Kwestie przestrzegania praw pracowniczych nie były przedmiotem badania sądów 
pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W MOPR nie funkcjonowały związki 
zawodowe.  

(akta kontroli str. 508) 

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 28 pracowników socjalnych MOPR 
wynikało, że w ich odczuciu w ciągu ostatnich trzech lat dochodziło do przypadków 
mobbingu (36% ankietowanych), nierównego traktowania (75%) oraz dyskryminacji 
(39%).   

(akta kontroli str. 342-361) 

Czas pracy pracowników Ośrodka zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy - 
zgodnie obowiązującym regulaminem pracy – wynosił osiem godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 
w trzymiesięcznym okresie sprawozdawczym. Praca w godzinach nadliczbowych 
była dopuszczalna tylko w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla 
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia 
awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy. Pracownicy socjalni nie wykonywali 
pracy w godzinach nadliczbowych.  

Zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu po 
przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie co najmniej pięciu lat, przysługuje raz na 
dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. W latach 
2016-2018 (I półrocze) dodatkowy urlop przysługiwał 19 pracownikom. Fakt 
korzystania z urlopu dodatkowego był wykazywany w rejestrze urlopów. 

(akta kontroli str. 492-493) 
                                                           
33 Do 2016 r. (raz na 24 miesiące) przysługiwała: kurtka ocieplana, kurtka przeciwdeszczowa, kozaki ocieplane, 
półbuty letnie (raz na 12 miesięcy), półbuty gumowe. Od 2017 r. (raz na 12 miesięcy) – kurtka ocieplana; 
garnitur/garsonka/sukienka; obuwie jesienno-zimowe oraz obuwie wiosenno-letnie. Kwota ekwiwalentu za 
zużycie odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży ustalona została 
w 2016 r. w kwocie 272 zł, a w 2017 w wysokości 396 zł.  
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2.4. Współpraca pracowników socjalnych z innymi organami i instytucjami 

W latach 2016-2018 (I półrocze) pracownicy socjalni nie zgłaszali problemów 
w zakresie prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, 
instytucjach czy innych placówkach, np. urzędach, szkołach, poradniach.  

(akta kontroli str. 520) 

Na podstawie prowadzonych przez pracowników socjalnych zeszytów wyjścia 
w środowisko, analizowanej dokumentacji 30 spraw oraz sprawozdań opisowych 
z działalności Ośrodka ustalono, że pracownicy socjalni współpracowali m.in. 
z instytucjami/urzędami w Chełmie: Komendą Miejska Policji, Urzędem Miasta 
Chełm, Strażą Miejską, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Integracji 
Społecznej, Domem Pomocy Społecznej w Nowinach, Lubelskim Centrum Pomocy 
Bliźniemu MONAR, Towarzystwem im. Św. Brata Alberta, Zakładem Karnym. 
Pracownicy mieli również stały kontakt z placówkami oświatowymi, pedagogami 
szkolnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi.  

(akta kontroli str. 98-149, 451-456) 

W latach 2017-2018 dyrektor MOPR podpisał porozumienia z:  

 NZOZ Ośrodkiem Profilaktyki Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego, które 
regulowało zasady współpracy stron w zakresie zadań przypisanych Ośrodkowi, 
wynikających z przepisów prawa oddziaływań terapeutycznych 
i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, 

 Zakładem Karnym w Chełmie w zakresie przeciwdziałania pogłębianiu się 
zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających Zakład Karny 
oraz koordynacji działań instytucji i organów udzielających pomocy w ramach 
świadczeń z pomocy społecznej i postpenitencjarnej, 

 Szkołą Policealną - Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie – dotyczące 
promocji rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia działalności terapeutyczno-
opiekuńczej na rzecz dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych. 

(akta kontroli str. 442-443) 

2.5. Bezpieczeństwo pracy pracowników socjalnych w ośrodku i w terenie 

MOPR posiadał umowę34 ze Specjalistyczną Uzbrojoną Formacją Ochronną 
EKOTRADE Sp. z o.o. w Warszawie, której przedmiotem było monitorowanie 
sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie 
Ośrodka w systemie całodobowym.  

(akta kontroli str. 498-499) 

Pracownicy socjalni nie byli wyposażani w środki ochrony osobistej. Dyrektor MOPR 
podał w wyjaśnieniu m.in., że w ocenie ryzyka zawodowego nie przewidziano 
środków ochrony osobistej dla pracowników socjalnych (pracownicy przechodzą 
szkolenia w zakresie samoobrony, w tym umiejętnego wykorzystania rzeczy 
osobistych dozwolonych prawem, np. dezodorant. Ponadto pracownicy mogą 
korzystać z asysty policji oraz pracować w zespole w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 485-488) 

W MOPR nie uregulowano zasad określających udział drugiego pracownika 
w czynnościach służbowych pracownika socjalnego np. w trakcie wizyty 
w środowisku oraz nie prowadzono dokumentacji w tym zakresie. 

                                                           
34 Zawartą 20 marca 2017 r. 
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Dyrektor Ośrodka wyjaśnił m.in., że pracownicy socjalni sami podejmują decyzję 
w zależności od trudności i problemów pojawiających się w rodzinach o wsparciu 
i wspólnym wyjściu w środowisko z inny pracownikiem socjalnym, asystentem 
rodziny lub w asyście funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Zgodnie 
z art. 107 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej przy przeprowadzaniu wywiadu 
środowiskowego, świadczeniu pracy socjalnej w środowisku pracownikom 
socjalnym może towarzyszyć inny pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji. 
W MOPR w Chełmie kierownik nie występuje pisemnie o asystę Policji dla 
pracownika socjalnego. Wynika to z dobrej współpracy pracowników socjalnych 
zwłaszcza z dzielnicowymi. Pracownicy zazwyczaj z własnej inicjatywy i zawsze za 
zgodą  kierownika telefonicznie ustalają wspólne wyjścia w środowisko. Podejmując 
działania interwencyjne często na miejscu w środowisku telefonicznie zgłaszają 
wsparcie do KMP w Chełmie. Wspólne wizyty w środowiskach ustalane są również 
na odbywających się systematycznie spotkaniach grup roboczych powołanych 
w ramach procedury Niebieska Karta. 

(akta kontroli str. 485-488) 

Z informacji, uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK od Zastępcy 
Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, w odpowiedzi na pytania dotyczące 
incydentów związanych z czynną lub werbalną napaścią na pracowników socjalnych 
podczas wykonywania przez nich czynności służbowych oraz bezpieczeństwa 
pracowników w terenie, wynika, że:  

 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. w Komendzie Miejskiej 
Policji w Chełmie prowadzone były dwa postępowania przygotowawcze 
dotyczące przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz trzy 
postępowania dotyczące przestępstwa kierowania gróźb karalnych. Wszystkie 
zdarzenia miały miejsce w 2016 r., 

 w ocenie Policji poziom bezpieczeństwa pracowników socjalnych jest na 
zadawalającym poziomie, jednak nie ulega wątpliwości, że podczas 
wykonywania swoich obowiązków służbowych są oni narażeni na czynną oraz 
werbalną napaść. W każdym przypadku wystąpienia zagrożenia dla pracownika 
socjalnego może on liczyć na pomoc ze strony Policji, kontaktując się 
bezpośrednio z dzielnicowym lub zgłaszając interwencje za pośrednictwem 
numeru alarmowego. 

 (akta kontroli str. 444-445) 

W poddanym kontroli okresie pracownicy socjalni MOPR, w ramach profilaktyki 
bezpieczeństwa, uczestniczyli w zajęciach z samoobrony, prowadzonych przez 
Komendę Miejską Policji w Chełmie. W Ośrodku nie było regulacji dotyczących 
zgłaszania przez pracowników aktów agresji zarówno wobec nich samych, jak 
i osób objętych ich pracą, których byli świadkami lub o których zostali poinformowani 
przez osoby trzecie. 

 (akta kontroli str. 530-532) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W czterech pomieszczeniach biurowych nie zostały spełnione wymogi BHP 
w zakresie kubatury przypadającej na pracowników socjalnych wykonujących pracę 
w tych pomieszczeniach35. Według § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy 

                                                           
35 W trzech pomieszczeniach wolna objętość pomieszczenia przypadająca na każdego pracownika wyniosła 
11 m3 i w jednym – 12 m3. 

Stwierdzone 
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i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy36 na każdego z pracowników jednocześnie 
zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 
13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. 

(akta kontroli str. 336-337) 

Dyrektor MOPR wyjaśnił, że budynek w zarządzie MOPR jest własnością miasta 
i nie ma możliwości zmiany kubatury pomieszczeń bez rozbudowy obiektu, co za 
tym idzie bez wydatkowania ogromnego nakładu finansowego. W miarę możliwości 
dokonano adaptacji każdej wolnej powierzchni na pomieszczenia do pracy. 
Pracownicy socjalni połowę czasu spędzają w terenie (ich zadaniem jest planować 
pracę), dzięki planowaniu - w momencie wykonywania pracy biurowej - część 
pracowników powinna pracować w terenie, tak by w pomieszczeniu zapewnić 
odpowiednie warunki pracy, szczególnie powierzchnię objętości pomieszczenia oraz 
wolną powierzchnię podłogi (tzw. rotacja pracowników w pomieszczeniach pracy). 

 (akta kontroli str. 485-488) 

2. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie dysponował aktualną analizą ryzyka, 
uwzględniającą specyfikę zagrożeń na stanowisku pracownika socjalnego, co 
naruszało art. 226 Kodeksu pracy37, § 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz § 9 pkt 15 regulaminu 
organizacyjnego Ośrodka. 

W 2015 r. w MOPR dokonano oceny ryzyk zawodowych, jednak nie uwzględniono 
w nich zagrożeń związanych ze specyfiką pracy pracownika socjalnego w terenie, 
tj. „trudnymi” beneficjentami pomocy, którzy z racji zagrożeń wynikających 
z nałogów, chorób czy demoralizacji mogą stanowić szczególne zagrożenie. Dopiero 
w trakcie niniejszej kontroli NIK w ocenie ryzyka zawodowego dla pracownika 
socjalnego dokonano stosownych uzupełnień w tym zakresie. 

 

W MOPR dokonano oceny ryzyk zawodowych, która po zmianach wprowadzonych 
w trakcie kontroli NIK uwzględniała specyfikę pracy pracowników socjalnych. 
Z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu 
zostali zapoznani wszyscy pracownicy Ośrodka. Wszyscy pracownicy socjalni 
posiadali aktualne badania profilaktyczne i szkolenia w dziedzinie BHP. 
Pracownikom zapewniono odpowiednie warunki pracy, z wyjątkiem przypadków 
przekroczenia w czterech pomieszczeniach biurowych norm BHP dotyczących 
kubatury przypadającej na jednego pracownika.  

 

3. Możliwość rozwoju oraz wsparcie merytoryczne 
i psychologiczne dla pracowników socjalnych  

3.1. Kwalifikacje i szkolenia pracowników socjalnych 

Pracownicy socjalni MOPR posiadali kwalifikacje do wykonywania zawodu, 
wymagane art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Według stanu na 
30 czerwca 2018 r., z 34 pracowników socjalnych realizujących zadania m.in. 
w zakresie pracy socjalnej, sześcioro posiadało specjalizację I stopnia oraz jeden 
pracownik specjalizację II stopnia, które uzyskali przed 2016 r.  

(akta kontroli str. 459-474) 

                                                           
36 Dz. U. z 2003 r. Nr 169,  poz. 1650, ze zm. 
37 Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm. 
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W latach 2016-2018 (I półrocze) pracownicy socjalni uczestniczyli głównie 
w szkoleniach związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, w tym dotyczących: pracy socjalnej z osobami starszymi w kontekście 
teorii i praktyki, wypalenia zawodowego rodzin zastępczych, rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, nowego podejścia w świadczeniu pracy socjalnej, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki chorób odstresowych, 
indywidualnego planu pomocy rodzinie. Ponadto brali udział w szkoleniu z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

(akta kontroli str. 459-474, 520) 

MOPR wydatkował na szkolenia pracowników 2,8 tys. zł w 2016 r., 3,9 tys. zł 
w 2017 r. i 2,1 tys. zł w pierwszym półroczu 2018 r., w tym na szkolenia 
pracowników socjalnych odpowiednio: 1,5 tys. zł; 1,8 tys. zł i 0,5 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 480-482) 

W ocenie większości ankietowanych pracowników MOPR pracodawca zapewnił im 
możliwość uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój zawodowy, w tym 
w zakresie obowiązujących przepisów prawa i metodyki prowadzenia pracy 
socjalnej (82% ankietowanych), metodyki pracy z wybranymi grupami klientów 
pomocy (86%), ochrony danych osobowych (96%) oraz przepisów bhp (100%). 

(akta kontroli str. 342-358) 

3.2. Wsparcie specjalistyczne w pracy z wieloproblemowymi podopiecznymi 
oraz w związku ze stresem i wypaleniem zawodowym 

Z przeprowadzonej ankiety wynikało, że 63% pracowników socjalnych nie miało 
zapewnionego wsparcia psychologicznego, np. w związku ze stresem i wypaleniem 
zawodowym.  

(akta kontroli str. 342-358) 
Dyrektor MOPR wyjaśnił m.in., że w Ośrodku zatrudniony jest psycholog38. Ponadto 
podpisano porozumienie o współpracy z NZOZ Ośrodkiem Profilaktyki, Diagnozy 
i terapii Zdrowia Psychicznego RODZINA w Chełmie, w ramach, którego pracownicy 
mają możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego. W miarę potrzeby 
zapraszany jest specjalista do siedziby MOPR, gdzie organizowane jest spotkanie 
dla pracowników. 

(akta kontroli str. 485-488 ) 

Pracownicy socjalni zostali objęci superwizją od września 2018 r. W dniu 24 maja 
2018 r. dyrektor MOPR (reprezentujący Miasto Chełm) zawarł umowę zlecenie 
nr MOPR.DON.PPPR.3415-201/2018 z osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą na wykonywanie świadczenia usług superwizji pracy socjalnej 
o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym w zakresie wsparcia 
pracowników socjalnych39. Według szczegółowego harmonogramu osiem 
jednodniowych szkoleń dla pracowników socjalnych w zakresie superwizji 
zaplanowanych zostało na okres od 3 września do 10 grudnia 2018 r. Do 30 
listopada 2018 r. odbyło się siedem szkoleń, w których uczestniczyło od 10 do 
21 pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 477-479) 
Według wyjaśnień dyrektora Ośrodka w latach 2016-2018 (I półrocze) pracownicy 
socjalni nie zostali objęci superwizją, gdyż nie wskazywali jednoznacznie na chęć 

                                                           
38 Od 1 października 2013 r. na ½ etatu. Do Jego obowiązków należało m.in.: udzielanie porad w zakresie 
psychologicznym dla pracowników i asystentów rodziny. 
39 Umowa została zawarta w ramach projektu „Nowy model pomocy – skuteczna praca socjalna”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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korzystania z tej formy wsparcia. Mieli zapewniony dostęp do licznych szkoleń poza 
MOPR, zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.  

(akta kontroli str. 520) 

Pracownicy socjalni posiadali kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu, 
w tym sześcioro posiadało specjalizację zawodową I stopnia oraz jeden pracownik 
specjalizację II stopnia. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w specjalistycznych 
szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Wsparcie w formie superwizji 
było dostępne od września 2018 r. MOPR zapewnił również pracownikom 
możliwość korzystania ze wsparcia specjalistycznego psychologa. 

 

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

Dostosowanie warunków pracy pracowników socjalnych do wymogów określonych 
w § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania, dotyczące uaktualnienia analizy 
ryzyka na stanowisku pracownika socjalnego, Najwyższa Izba Kontroli nie formuje 
uwagi ani wniosku w tym zakresie.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin,    17           grudnia 2018 r. 

Kontroler p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

w Lublinie 

Edward Lis 

Barbara Koszałka 

doradca ekonomiczny 
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