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I. Dane identyfikacyjne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu (dalej: GOPS lub Ośrodek), 
ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość  

Kazimierz Seń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: 
Kierownik) 

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

Lata 2016-2018 (I półrocze), dla realizacji celu kontroli wykorzystano także 
informacje i dokumenty sporządzone przed i po tym okresie 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie 

 

Roman Pajer, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/136/2018 z dnia 25 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu w latach 2016-2018 zapewniał 
pracownikom socjalnym organizację i warunki pracy niezbędne dla realizacji 
kluczowych zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej.  

Ośrodek realizował opracowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych, 
co było zgodne z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej3 oraz § 5 pkt 5 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej4. W sposób rzetelny sporządzano 
sprawozdania, w tym m.in.: opisowe z wykonania wydatków budżetowych, Rb-28S 
z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ 
jednostki samorządu terytorialnego, Oceny zasobów polityki społecznej oraz 
MRPiPS-035. Dane zawarte w sprawozdaniach były spójne. Zgodnie z art. 110 ust. 9 
uops, GOPS przedkładał Radzie Gminy Zamość coroczne sprawozdania 
z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 
Ośrodek w sposób prawidłowy zabezpieczał środki finansowe w zakresie pomocy 
społecznej, monitorował poziom wydatków w okresach budżetowych i doprowadzał 
do niezbędnych zmian w planach finansowych. 

W okresie objętym kontrolą, GOPS spełniał ustawowe6 wymogi w zakresie 
dotyczącym liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców oraz na liczbę rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 
pracą socjalną. Dwoje pracowników (1/6 zatrudnionych) objętych zostało superwizją. 

                                                      
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  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm. Dalej: uops. 
4  Przyjęty przez Radę Gminy Zamość uchwałą nr XII/79/15. 
5  Sprawozdania półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach. 
6  Określone w art. 110 ust. 11 uops. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

Organizacja pracy pracowników socjalnych  

1.1. Rozpoznanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej  

1.1.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu został powołany w 1990 r. 
na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej w Zamościu8. Obecnie 
obowiązujący Statut został uchwalony w 2015 r. przez Radę Gminy Zamość. 
Regulamin Organizacyjny9 został wprowadzony przez Kierownika Ośrodka w 2016 r. 
W latach 2016-2018 (I półrocze), tj. w okresie objętym kontrolą, liczba etatów w OPS 
wynosiła 28, z tego liczba etatów pracowników socjalnych 12,5 (tj. 44,6%).  

(akta kontroli str. 3-9, 89-92) 

1.1.2. Na terenie Gminy Zamość obowiązywała Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2012–202010 opracowana przez Radę Gminy 
Zamość. Podmiotem odpowiedzialnym za jej wdrażanie był GOPS. Gminna 
strategia zawierała: diagnozę problemów społecznych m.in. w zakresie rynku pracy, 
edukacji, ochrony zdrowia, warunków mieszkaniowych oraz poziomu dochodów 
gospodarstw domowych; cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki ich działań, 
a także ramy finansowe; prognozy zmian umożliwiające bieżące rozwiązywanie 
problemów społecznych; wskaźniki monitoringu stopnia realizacji przyjętych celów 
oraz zasady ewaluacji. Zgodnie z misją gminnej strategii jej realizacja powinna 
przyczyniać się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy oraz 
stworzyć warunki do zaspokajania ich potrzeb i realizacji własnych dążeń ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 (akta kontroli str. 10-14, 74-88) 

1.1.3. W latach 2016-2018 (I półrocze) informacje o realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej, jak również poniesionych nakładach finansowych zawarto 
w  sprawozdaniach z działalności GOPS. Ośrodek posiadał również roczne 
statystyki dotyczące udzielonej pomocy (jej form oraz objętych nią osób/środowisk). 
Dane zawarte w tych dokumentach pozwalały na określenie głównych problemów 
społecznych występujących na terenie gminy oraz stanowiły podstawę do 
opracowania potrzeb w tym zakresie, które były przez Kierownika Ośrodka 
przedkładane corocznie Radzie Gminy Zamość, zgodnie z art. 110 ust. 9 uops. 
Diagnoza potrzeb społecznych była również zawarta w gminnej strategii. 
Zdefiniowane w kontrolowanych latach potrzeby dotyczyły: zapewnienia środków 
finansowych na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, kontynuacji 
wsparcia rodzin przez asystenta rodziny, zorganizowania w siedzibie Ośrodka 
poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, zatrudnienia dodatkowych 
pracowników do obsługi świadczeń pomocy społecznej z  uwagi na obciążenie 
pracami administracyjno-biurowymi, zwiększenia wynagrodzeń pracowników GOPS. 
Na podstawie zdiagnozowanych problemów i potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
Ośrodek uczestniczył w opracowaniu i wdrażaniu gminnych programów 
pomocowych (m.in.: gminnego programu wspierania rodziny, gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych).  

(akta kontroli str. 24-65, 204-262) 

                                                      
7  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8  Uchwała nr IX/40/90 z dnia 16 lutego 1990 r. 
9  Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 11.01.2016 r.  
10  Uchwała Rady Gminy Zamość nr XV/147/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020. Dalej: gminna strategia. 
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1.1.4. W okresie objętym kontrolą Ośrodek przygotowywał corocznie oceny 
zasobów pomocy społecznej11 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej, obejmującej infrastrukturę, kadrę i nakłady na zadania pomocy 
udzielane w formie pieniężnej i niepieniężnej. Oceny te obejmowały osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej, ich strukturę oraz rozkład ilościowy. Część 
danych wykazywanych w OZPS-ach generowana była w używanym przez Ośrodek 
systemie TT-Pomost12 (uzupełnianym przez pracowników GOPS) i przesyłana do 
formularza OZPS. Proces odbywał się w sposób zautomatyzowany. Formularz ten 
był też zasilany przez zewnętrzne systemy informatyczne, tj.: CAS13, POMOST14, 
MEN-SIO15 oraz GUS16. 

Dane wykazywane w OZPS za lata 2016-2017 były zgodne z danymi 
wykazywanymi w sprawozdaniach rocznych z udzielonych świadczeń pomocy 
społecznej MPiPS-03.  

(akta kontroli str. 93-168, 169-203, 204-232, 233-262) 

1.1.5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 nie zawierała wniosków 
końcowych określających potrzeby Ośrodka na rok następny. Natomiast potrzeby 
w tym zakresie zawierała Ocena za 2017 r. Kierownik Ośrodka wskazał w tym 
dokumencie, że przy planowaniu budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej na 2018 r. należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej17, zabezpieczenie 
środków finansowych dla osób starszych i niepełnosprawnych18 oraz na wsparcie 
dla rodzin19. Ponadto we wnioskach została podniesiona kwestia potrzeby 
zwiększenia zatrudnienia pracowników do obsługi świadczeń pomocy społecznej, 
w tym prowadzących sprawy bezpieczeństwa informacji i sprawozdawczości.  

(akta kontroli str. 93-168) 

W okresie objętym kontrolą, roczne plany finansowe Ośrodka (na lata: 2016, 2017, 
2018) były sporządzane na podstawie danych zawartych w Ocenie20. Ośrodek 
sporządzał projekty planów do wysokości środków finansowych określonych 
w: zarządzeniach Wójta Gminy Zamość w sprawie projektów uchwał budżetowych, 
projektach planów dotacji przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki 
w Lublinie, uchwałach Rady Gminy na dany rok budżetowy. Wydatki planowano 
w szczegółowości dział, rozdział paragraf. W trakcie kolejnych okresów 
budżetowych Ośrodek dokonywał zmian w planie finansowym celem dostosowania 
wielkości planu do zmieniających się potrzeb. W kontrolowanych latach GOPS 
wnioskował o zwiększenia planów, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 
Zwiększenia planów dotyczyły takich zadań jak: odpłatność za domy pomocy 
społecznej, usługi opiekuńcze, zasiłki stałe oraz dożywianie. W sposób prawidłowy 
sporządzano sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych. 

 

                                                      
11  Dalej: Ocena lub OZPS. 
12  Wersja GP-1.04-2-5. 
13  Centralna Aplikacja Statystyczna – obszar pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pieczy zastępczej. 
14  Pomost Std – Sygnity (system służący wsparciu procesu decyzyjnego). 
15  System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
16  Główny Urząd Statystyczny. 
17  Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm. W tym punkcie wskazano na kontynuację wsparcia rodziny przez asystenta rodziny, 

a gdy zajdzie taka potrzeba - zwiększenie środków finansowych na ten cel. 
18  Wskazano na konieczność zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych bądź 

też umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej. 
19  W tym punkcie opisano ogólnie kwestie związane z Programem 500 plus.  
20  Należy mieć na uwadze, że np. Ocena za 2017 r. przyjmowana w 2018 r. była podstawą do planowania budżetu na 

2019 r. Prognozowane dane w OZPS na lata 2016-2018 nie uwzględniały świadczeń wychowawczych (500 plus). 
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Na 2016 r. zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 23.052 tys. zł, w tym: w dziale 
852 – pomoc społeczna w wysokości 22.908 tys. zł i w dziale 854 – edukacyjna 
opieka wychowawcza w wysokości 144 tys. zł. Wykonanie wydatków w tych 
działach wyniosło 22.644 tys. zł, tj. 98,2%. 

Wydatki na 2017 r. zaplanowano w wysokości 28.650 tys. zł, w tym: w dziale 855 – 
rodzina w wysokości 24.671 tys. zł, w dziale 852 – pomoc społeczna w wysokości 
3.644 tys. zł oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 
335 tys. zł. Wykonanie wyniosło 27.648 tys. zł, tj. 96,5% planu. 

Na 2018 r. zaplanowano łącznie wydatki w wysokości 27.194 tys. zł, w tym: w dziale 
855 – rodzina w wysokości 23.381 tys. zł, w dziale 852 – pomoc społeczna 
w wysokości 3.648 tys. zł oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
w wysokości 165 tys. zł. Wykonanie I półrocza 2018 r. wyniosło 13.749 tys. zł, 
tj. 50,6% planu. 

(akta kontroli str. 274-295, 350) 

1.1.6. W latach 2016 i 2017, Kierownik GOPS corocznie opracowywał sprawozdania 
opisowe z działalności Ośrodka i przekazywał je Radzie Gminy Zamość. Dane 
w nich zawarte były spójne z danymi zawartymi w innych dokumentach 
sprawozdawczych Ośrodka. 

(akta kontroli str. 266-269) 

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

1.2.1. W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielał pomocy w różnych formach, np. 
w formie zasiłku okresowego. Liczba świadczeń i liczba osób korzystających z tego 
zasiłku wynosiły odpowiednio: w 2016 r. (670 i 156), 2017 r. (570 i 132), I półrocze 
2018 r. (299 i 93). Z zasiłków celowych korzystało: w 2016 r. – 333 osoby, w 2017 r. 
- 303, w I półroczu 2018 r. - 140. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 
w 2016 r. wynosiła łącznie 459.501 zł (liczba osób 22), w 2017 r. – 454.419 zł (liczba 
osób 26), w I półroczu 2018 r. - 301.229 zł (liczba osób 26). Formy pomocy 
udzielonej w latach 2016-2018 (I półrocze) były wystarczające w stosunku do 
potrzeb, przy jednoczesnym wykorzystaniu własnych zasobów podopiecznych.  

W 2017 r. najwyższa łączna kwota świadczeń pieniężnych (zasiłki, 500 plus, inne) 
wypłacona w ciągu miesiąca jednemu podopiecznemu pomocy społecznej 
w przypadku:  

- 10-osobowej rodziny wynosiła we wrześniu 8.362,50 zł (500 plus – 4.000 zł, zasiłki 
rodzinne – 3.701 zł, zasiłki celowe na żywność oraz opłacenie obiadów dzieci 
w szkole – 661,50 zł), co w przeliczeniu na osobę wyniosło 836,25 zł; 

- kolejnej 10-osobowej rodziny wynosiła we wrześniu 7.104,80 zł (500 plus – 
4.000 zł, świadczenie rodzicielskie – 1.000 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.533 
zł, pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole – 571,80 zł), co w przeliczeniu na 
osobę wyniosło 710,48 zł; 

- 4-osobowej rodziny wynosiła w październiku 4.658,30 zł (500 plus – 1.500 zł, 
zasiłki rodzinne z dodatkami – 853 zł, zasiłki celowe – 2.000 zł, dożywianie – 
305,30 zł), co w przeliczeniu na osobę wyniosło 1.164,58 zł; 

- 8-osobowej rodziny wynosiła w październiku 6.687,77 zł (500 plus – 3.000 zł, 
zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.066 zł, zasiłki celowe, okresowe, zakup żywności – 
2.621,77 zł), co w przeliczeniu na osobę wyniosło 835,97 zł; 

- 7-osobowej rodziny wynosiła w październiku 4.024,60 zł (500 plus – 2.500 zł, 
zasiłki rodzinne z dodatkami – 847 zł, dożywianie – 677,60 zł), co w przeliczeniu na 
osobę wyniosło 574,94 zł. 
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Pomoc udzielana była wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. W badanym 
okresie nie wystąpiła sytuacja, w której osoby zgłaszające się o pomoc nie 
otrzymały wsparcia ze strony GOPS. 
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej korzystały z form wsparcia 
zróżnicowanych ze względu na powód sięgnięcia po pomoc socjalną. Główną 
przyczyną uzasadniającą przyznanie takiej pomocy było bezrobocie. Problem ten 
był często powodem nowych problemów rodzinnych, np. ubóstwa, opiekuńczo-
wychowawczych, uzależnienia itp. Osobom dotkniętym bezrobociem oferowano: 
zasiłki pieniężne, pomoc w naturze (np. opał, żywność), jak również kierowano do 
prac społecznie-użytecznych, zaś osobom z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi udzielano dodatkowo wsparcia przez asystenta rodziny. Osobom 
długotrwale lub ciężko chorym oferowano usługi opiekuńcze, umieszczano 
w domach pomocy społecznej, udzielano wsparcia finansowego, jak również 
świadczono pracę socjalną (w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
życiowych, sporów, konfliktów rodzinnych, przemocy w rodzinie, udzielania 
poradnictwa itp.). W zależności od sytuacji mogły być stosowane także inne formy 
pomocy, np. zawarcie kontraktu socjalnego z podopiecznym Ośrodka, polegającego 
na wspólnym uzgodnieniu celów i działań oraz wyjaśnieniu i wspólnej negocjacji 
wyboru możliwych rozwiązań wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.  

(akta kontroli str. 128-168, 233-262, 433-437) 

1.2.2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, w kontrolowanym okresie, 
w strukturze organizacyjnej Ośrodka występowało wieloosobowe stanowisko pracy 
pracownika socjalnego - 11 i ½ etatu oraz pracownik socjalny ds. programów 
i projektów - jeden etat (ogółem 12 i ½ etatu). W latach 2016–2018 (I półrocze) 
GOPS zatrudniał w każdym roku 12 pracowników socjalnych21, wszystkich w pełnym 
wymiarze etatu. Praca socjalna w terenie w 2016 i 2017 r. wykonywana była 
w wymiarze 11,5 etatu, a w I półroczu 2018 r. w wymiarze 11 etatów22. Jeden 
z pracowników socjalnych w wymiarze ½ etatu zajmował się w Ośrodku 
przygotowywaniem zbiorczych informacji dotyczących programów i projektów 
z zakresu rozwiązywania problemów społecznych oraz obsługą karty dużej rodziny. 

GOPS w latach 2016-2017 spełniał wymogi z art. 110 ust. 11 uops, dotyczące liczby 
zatrudnionych pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz 
na liczbę rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną23. 
W okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 20 listopada 2018 r., przypadająca na jednego 
pracownika liczba mieszkańców wynosiła 2.102 i przekraczała poziom określony art. 
110 ust. 11 uops (2.000). Jak wyjaśnił Kierownik, Ośrodek miał trudności 
w zatrudnieniu pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu pracy w terenie, jednak 
podejmował działania celem spełnienia obu wymogów ustawowych. W uzupełnieniu 
wyjaśnienia poinformował, iż z dniem 20 listopada 2018 r. został zatrudniony 

                                                      
21  Stan na 31.12.2016 r., 31.12.2017 r. i 30.06.2018 r. W roku 2016 zatrudnionych było na koniec roku 12 pracowników oraz 

jeden pracownik zatrudniony na zastępstwo od 06.10.2016 r. do 04.04.2018 r. z powodu choroby oraz urlopu 
macierzyńskiego pracownika socjalnego, praca w terenie pół etatu. W zasobach pomocy społecznej uwzględniono w roku 
2016 wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak również zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
na zastępstwo. Na koniec 2017 r. zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych oraz dwóch na zastępstwo, nie 
ujmowano liczby pracowników zatrudnionych na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika 
socjalnego. W I półroczu 2018 r. nadal zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych oraz jeden pracownik socjalny na 
zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy na okres od 20.07.2017 r. do 31.03.2019 r. 

22  Do 04.04.2018 r. praca w terenie była wykonywana przez pracowników w wymiarze 11,5 etatu, a od 05.04.2018 r. do 
30.06.2018 r. praca w terenie wykonywana była w wymiarze 11 etatów. 

23  W 2016 r. przy 22.595 mieszkańcach Gminy Zamość i 549 środowiskach objętych pracą socjalną, jeden pracownik 
przypadał na 1.965 mieszkańców oraz 48 środowisk, przy uwzględnieniu wyłącznie pracowników socjalnych 
wykonujących pracę terenową. W 2017 r. przy 22.866 mieszkańcach Gminy Zamość i 541 środowiskach objętych pracą 
socjalną jeden pracownik przypadał na 1.988 mieszkańców oraz 47 środowisk, przy uwzględnieniu wyłącznie 
pracowników socjalnych prowadzących pracę terenową. W 2018 r. (I półrocze) przy 23.119 mieszkańcach Gminy Zamość 
i 549 środowiskach objętych pracą socjalną jeden pracownik przypadał na 2.102 mieszkańców oraz 50 środowisk, przy 
uwzględnieniu wyłącznie pracowników socjalnych prowadzących pracę terenową. 
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pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku specjalista pracy 
socjalnej - praca w terenie. 

(akta kontroli str. 263-265, 424) 

1.2.3. W GOPS obowiązuje Regulamin Wynagradzania Pracowników24, który 
określa m.in. zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego, przyznawania 
dodatków25, dodatków funkcyjnych i specjalnych26, nagród uznaniowych27.  

Pensja pracownika socjalnego w latach 2016-2018 (I półrocze) składała się 
z następujących składowych: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek 
za pracę w środowisku. Ponadto elementami związanymi z wynagrodzeniem 
pracowników były: dodatkowe wynagrodzenia roczne (DWR) oraz nagrody, w tym 
jubileuszowe. Pracownicy socjalni otrzymywali również ekwiwalent za odzież 
i pranie, jak też ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 
Dodatek terenowy 250 zł był wypłacany w pełnej wysokości w czasie urlopów, 
natomiast w czasie zwolnienia lekarskiego był wliczany (doliczany) do podstawy 
wynagrodzenia chorobowego.  

W kontrolowanych latach średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika 
socjalnego28 kształtowało się na poziomie: 3.293 zł (przy 12 pracownikach 
socjalnych) w 2016 r., 3.438 zł (12) w 2017 r. i 3.693 zł (12) w I półroczu 2018 r. 
Było wyższe w ww. latach od płacy minimalnej29 odpowiednio o: 1.443 zł, 1.438 zł 
i 1.593 zł. W porównaniu z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze 
przedsiębiorstw i gospodarce narodowej osiągniętym w województwie lubelskim 
w 2016 r. (3.917 zł) i 2017 r. (4.080) było niższe odpowiednio o 624 zł i 642 zł. 
Było również niższe od średniego wynagrodzenia w I półroczu 2018 r.  

Średnia płaca miesięczna brutto osób na stanowiskach kierowniczych w roku 2017 
w kontrolowanym GOPS wyniosła 6.566,71 zł (bez uwzględnienia nagród 
jubileuszowych – 5.783,27 zł). Średnia płaca miesięczna brutto pozostałych 
pracowników w 2017 r. wyniosła 3.041,97 zł (bez uwzględnienia nagród 
jubileuszowych i odpraw emerytalnych – 2.909,86 zł). Natomiast w 2017 r. średnia 
płaca miesięczna brutto kadry kierowniczej Urzędu Gminy Zamość wyniosła 
6.090,69 zł, zaś miesięczna płaca brutto pozostałych pracowników wyniosła 
3.231,28 zł. 

W latach 2017-2018 (I półrocze) pracownicy socjalni otrzymali podwyżki 
wynagrodzeń w wysokości średnio 5,9% (brutto) od wynagrodzenia zasadniczego. 
Natomiast w roku 2016 i 2017 wszyscy pracownicy (poza przebywającymi na 
rocznych urlopach macierzyńskich) otrzymali nagrody pieniężne w porównywalnych 
wartościach (2016 r. ok 800 zł i 2017 r. ok. 860 zł). Do najważniejszych działań, 
które zdaniem pracowników socjalnych mogłyby podnieść skuteczność ich pracy 
w GOPS, należy zwiększenie wynagrodzeń.  

Każdy pracownik socjalny, w przypadku wyjścia w środowisko do przydzielonego 
rejonu opiekuńczego, otrzymywał tzw. „dodatek terenowy” w wysokości 250 zł. 
Do pracy w terenie pracownicy socjalni wykorzystywali własne samochody, 
a poniesione koszty zwracane im były w formie ryczałtu. 

 (akta kontroli str. 263, 270-273, 345-349, 430-432) 

                                                      
24  Wprowadzony zarządzeniem nr 6/2009 Kierownika Ośrodka z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
25  Dodatek dla pracowników socjalnych za pracę w środowisku. 
26  Dodatek specjalny może być przyznany za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych 

zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. 
27  Nagrody mogą być przyznawane: za wzorowe wykonywanie obowiązków, inicjatywę w pracy, podnoszenie kwalifikacji, 

podnoszenie jakości wykonywanej pracy oraz z okazji rocznic i uroczystości obchodzonych przez pracownika jak również 
świąt państwowych i samorządowych. Nagroda pieniężna ma charakter indywidualny, uznaniowy i jest przyznawana 
kwotowo. 

28  Na które składało się: wynagrodzenie z umowy o pracę, nagrody, DWR. Wynagrodzenie to nie zawiera pochodnych od 
wynagrodzeń, czyli ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy.  

29  Minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosiło w: 2016 r. - 1.850 zł, 2017 r. - 2.000 zł i 2018 r. - 2.100 zł.  
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1.3.1. Teren działania GOPS był podzielony dla pracowników socjalnych na 
dwanaście rejonów pracy, składających się z kilku miejscowości.  

Ogólną zasadą było przyporządkowanie każdemu pracownikowi socjalnemu 
jednego rejonu. W przypadku, gdy pracownik przebywał na urlopie 
wypoczynkowym, zastępstwo pełnił inny pracownik socjalny. Dodatkowo dwóch 
pracowników socjalnych wchodziło w skład Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego30, z tego jeden pełnił funkcję przewodniczącego. Wszyscy 
pracownicy socjalni uczestniczyli w grupach roboczych ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W każdym przypadku opracowywany był indywidualny plan 
pomocy dla rodziny i prowadzony kilkumiesięczny monitoring rodziny. 

Podstawowymi czynnikami, które decydowały o obciążeniu pracą pracowników 
socjalnych były: liczba rodzin31/liczba osób32, którym przyznano pomoc pieniężną; 
liczba rodzin33/osób34 objętych pomocą niepieniężną; przeprowadzone wywiady 
środowiskowe: część I (kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego)35, 
cześć IV (aktualizacja wywiadu, dotyczy osób lub rodzin korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej)36, wywiady alimentacyjne część II (dotyczy 
małżonka, wstępnych lub zstępnych37, liczba wydanych decyzji administracyjnych38, 
praca socjalna z rodzinami39/osobami40, w tym wyłącznie praca socjalna 
z rodzinami41/osobami42. Pracownicy socjalni w każdym dniu tygodnia łączyli 
świadczenie pracy w terenie z pracą w Ośrodku. 

Ponadto w latach 2016-2018 (I półrocze) pracownicy socjalni byli dodatkowo 
obciążeni inną pracą, w szczególności: wydawaniem opinii na potrzeby sądów 
rodzinnych43, przeprowadzaniem wywiadów na potrzeby przepisów ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci44, sporządzaniu informacji dla 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dot. sytuacji materialnej rodziców dzieci 
znajdujących się w pieczy zastępczej45, sporządzaniu wywiadów na potrzeby 
wydania decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym46. Każdy pracownik 
socjalny świadczący pracę w terenie, w tym przeprowadzający rodzinne wywiady 
środowiskowe poza siedzibą jednostki otrzymywał dodatek do wynagrodzenia 
w wysokości 250 zł. 

(akta kontroli str. 96, 131-132, 200, 218, 247, 176, 188, 383) 

1.3.2. Według Oceny zasobów za lata 2016 i 2017 jako główne przyczyny 
korzystania z pomocy wskazano: ubóstwo, długotrwałą lub ciężką chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych. Ośrodek w 2016 r. udzielił pomocy łącznie 523 rodzinom. Pomoc 
mogła być wielokrotnie udzielana jednej osobie/rodzinie z kilku różnych powodów. 
Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy społecznej było: ubóstwo - 156 rodzin 
(29,8% ogółu rodzin); długotrwała lub ciężka choroba - 106 rodzin (20,3%); 
niepełnosprawność - 112 rodzin (21,4%); bezrobocie - 295 rodzin (56,4%) oraz 

                                                      
30  Opisano w podobszarze 2.4. pkt 2.4.1.  
31  Liczba rodzin, którym w latach 2016-2018 (I półrocze) przyznano pomoc pieniężną wynosiła odpowiednio: 407, 345 i 223.  
32  Liczba osób, które otrzymały pomoc pieniężną w latach 2016-2018 (I półrocze) wynosiła: 1.141, 850 i 528.  
33  Z pomocy niepieniężnej w latach 2016-2018 (I półrocze) skorzystało odpowiednio: 284, 253 i 186 rodzin.  
34  W latach 2016-2018 (I półrocze) liczba osób, którym przyznano pomoc niepieniężną wynosiła: 1.079; 928 i 699. 
35  W latach 2016-2018 (I półrocze) przeprowadzono: 413, 304 i 111 wywiadów (część I).  
36  Liczba przeprowadzonych wywiadów (część IV) wyniosła: 951 w 2016 r., 815 w 2017 r. i 324 w I półroczu 2018 r.  
37  W latach 2016-2018 (I półrocze) liczba przeprowadzonych wywiadów (część II) wyniosła: 87, 86 i 19. 
38  Wynosiła: 1.411 w 2016 r.; 1.276 w 2017 r. i 496 w 2018 r. (I półrocze).  
39  Liczba wykonanej pracy socjalnej z rodzinami wynosiła: 549 w 2016 r., 541 w 2017 r. i 642 w 2018 r. (I półrocze). 
40  Liczba wykonanej pracy socjalnej z osobami wynosiła: 1.631 w 2016 r.; 1.474 w 2017 r. i 1.869 w 2018 r. (I półrocze). 
41  Pracą socjalną objęto: 83 rodziny w 2016 r.; 98 w 2017 r. i 72 w 2018 r. (I półrocze). 
42  Pracą socjalną objęto: 205 osób w 2016 r.; 218 w 2017 r. i 179 w 2018 r. (I półrocze). 
43  Łącznie pięć, w tym dwie w 2016 r. i trzy w 2017 r. 
44  Łącznie 11, w tym trzy w 2016 r., trzy w 2017 i pięć w 2018 r. (I półrocze). 
45  Łącznie dziewięć, w tym trzy w 2016 r., cztery w 2017 r., dwie w 2018 r. (I półrocze). 
46  Łącznie 43, w tym 21 w 2016 r., 13 w 2017 r., dziewięć w 2018 r. (I półrocze). 
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bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 51 rodzin (9,8%). W 2017 r. 
GOPS udzielił pomocy łącznie 472 rodzinom, a do najczęstszych przyczyn 
udzielania wsparcia należało: ubóstwo - 132 rodziny (28% ogółu rodzin); długotrwała 
lub ciężka choroba - 109 rodzin (23,1%); niepełnosprawność - 111 rodzin (23,5%); 
bezrobocie - 258 rodzin (54,7%) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych – 65 rodzin (13,8%). Natomiast w I połowie 2018 r. pomocą objęto 
351 rodzin, którym udzielano najczęściej pomocy z powodów: ubóstwa – 93 rodziny 
(26,5% ogółu rodzin); długotrwała lub ciężka choroba – 79 rodzin (22,5%); 
niepełnosprawność – 97 rodzin (27,6%); bezrobocie – 177 rodzin (50%) oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 42 rodziny (12%). 

W latach 2016-2017 z usług Ośrodka przestało korzystać 265 rodzin, z tego 
w poszczególnych latach odpowiednio: 136 i 129. 

(akta kontroli str. 96-97, 132, 200-201, 383) 

Szczegółowym badaniem objęto dokumentację 30 losowo wybranych 
podopiecznych Ośrodka, którzy korzystali w okresie objętym kontrolą ze wsparcia 
GOPS. W analizowanej próbie główną przyczyną udzielania pomocy było: w dwóch 
przypadkach ubóstwo, w trzech - bezrobocie, w czterech - przemoc, a w 21 
przypadkach wystąpiła wieloproblemowość, spowodowana przede wszystkim 
problemem opiekuńczo-wychowawczym, niepełnosprawnością, dysfunkcjami 
rodzinnymi (dominowały problemy: samotny rodzic, przemoc, alkoholizm, 
bezrobocie, ubóstwo, konflikty rodzinne).  

Ze wszystkimi osobami objętymi wsparciem z powodu ubóstwa, bezrobocia, 
problemów opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności i/lub długotrwałej 
choroby, regularnie przeprowadzano wywiady środowiskowe47, a pracownicy 
socjalni odbywali wizyty w środowisku48, mające na celu monitorowanie sytuacji 
rodziny. W trakcie wizyt środowiskowych pracownik socjalny ustalał ich potrzeby 
w zakresie sytuacji materialno-bytowej oraz kompletował dokumentację niezbędną 
do określenia zasadności oraz form wsparcia. Wyjątek stanowili podopieczni objęci 
wsparciem z powodu podejrzenia wystąpienia przemocy, wobec których Ośrodek 
stosował wizyty monitoringowe49 (w tym: niezapowiedziane; w asyście 
funkcjonariusza policji lub asystenta rodziny), a jedynie wobec części z nich, którzy 
objęci zostali pomocą również z innych tytułów prowadzono wywiady 
środowiskowe50. Ponadto w związku z objęciem procedurą Niebieskiej Karty, 
Ośrodek organizował spotkania grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego51, na 
które zapraszane były osoby podejrzane o stosowanie przemocy, jak i osoby, wobec 
których przemoc miała być stosowana, celem diagnozowania przemocy w rodzinie 
oraz inicjowania działań zapobiegawczych w stosunku do osób stosujących 
przemoc i dotkniętych przemocą. 

Z grupy 30 losowo wybranych podopiecznych, 15 przyznano zasiłki okresowe52 
z tytułu bezrobocia lub długotrwałej choroby. Ponadto siedmioro z 30 podopiecznych 
otrzymywało zasiłek stały. Zasiłki celowe otrzymało 19 z 30 osób, którym przyznano 
ich łącznie 30. Zasiłki celowe przyznawane były m.in. na zakupy opału, pokrycie 
kosztów leczenia, opłaty związane z eksploatacją mieszkań, żywność, odzież czy 
środki czystości. Oprócz tego jedna osoba otrzymywała świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, 12 - zasiłki rodzinne, 12 - świadczenia wychowawcze, sześcioro 

                                                      
47  Łącznie przeprowadzono 93 rodzinne wywiady środowiskowe z 23 podopiecznymi. 
48  Łącznie przeprowadzono 125 wizyt w środowisku u 24 podopiecznych. 
49  Dziewięcioro podopiecznych, wobec których stosowano przemoc objętych zostało 70 wizytami monitoringowymi 

w środowisku. 
50  Przeprowadzono 93 wywiadów środowiskowych z 23 podopiecznymi. 
51  Dla dziewięciorga podopiecznych dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc zorganizowano 48 spotkań grup 

roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. 
52  Średnio każdy spośród 15 podopiecznych uzyskujących zasiłki okresowe otrzymywał je przez trzy miesiące. 
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otrzymywało darmowe posiłki, siedmioro - pomoc żywnościową z programu 
Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a jedna - objęta została 
ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych. Z czterema 
podopiecznymi zawarto kontrakty socjalne określające sposób współdziałania 
pomiędzy podopiecznym a pracownikami socjalnymi. 

W stosunku do wszystkich podopiecznych świadczona była praca socjalna 
w szerokim zakresie (m.in. rozmowy wspierające, pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych, pomoc w znalezieniu pracy, propozycje objęcia wsparciem 
psychologicznym). 

Ze zbadanej dokumentacji wynikało, że pracownicy socjalni rzetelnie rozpoznawali 
sytuację majątkową oraz rodzinną wnioskodawców. Prowadzili również działania we 
współpracy z innymi instytucjami, mające zwiększyć skuteczność udzielanej pomocy 
(m.in. z Komendą Miejską Policji w Zamościu, szkołami, przedszkolami, kuratorami 
sądowymi, sądami rodzinnymi).  

Spośród badanej próby, 26 spraw (86%) zostało zakończonych. Osoby/rodziny 
zaprzestały korzystania z pomocy społecznej, usamodzielniły się, tym samym 
osiągnięty został cel udzielania pomocy społecznej, z tego: 

- w 15 przypadkach podopieczni zmagający się z problemem bezrobocia podjęli 
zatrudnienie; 

- w dwóch przypadkach problemy opiekuńczo-wychowawcze zostały zażegnane po 
udzieleniu wsparcia w postaci pracy socjalnej oraz objęciu pomocą asystenta 
rodziny; 

- dziewięć spraw, prowadzonych w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy 
w rodzinie, zakończono ze względu na poprawę sytuacji i zaprzestanie stosowania 
przemocy domowej.  

Pozostałe cztery sprawy zakończyły się następująco: w jednym przypadku z powodu 
wyprowadzenia się jednej ze stron przemocy, dwóch podopiecznych nabyło 
uprawnienia emerytalne, w związku z czym przestali zmagać się z problemem 
ubóstwa, jedna osoba zaprzestała wnoszenia o wsparcie finansowe Ośrodka bez 
podania przyczyny. 

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych wobec podopiecznych 
Ośrodka były adekwatne do ich sytuacji życiowej. Z analizy poddanych badaniom 
30 spraw wynikało, że w 26 z nich pracownicy socjalni osiągnęli zakładany cel, 
a rodzina/osoba po zakończeniu korzystania z pracy socjalnej była w stanie 
funkcjonować samodzielnie. Wpływ na to miała m.in. praca socjalna, polegającą na: 
rozmowach wzmacniających, motywowaniu do podjęcia zatrudnienia, a także 
aktywna pomoc pracowników socjalnych w poszukiwaniu pracy. Ponadto wpływ 
również miało objecie środowisk procedurą Niebieskiej Karty oraz aktywne 
monitorowanie sytuacji w rodzinie przez pracowników socjalnych.  

(akta kontroli str. 96-97, 132, 200-201)  

1.3.3. W latach 2016-2018 (I półrocze) nie wpłynęły do Gminy oraz GOPS skargi na 
sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka lub działania jego pracowników.  

(akta kontroli str. 163, 405-406) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Warunki pracy pracowników socjalnych  

W trakcie niniejszej kontroli NIK Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zamościu (dalej: Inspektor PIP) przeprowadziła 
kontrolę przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy oraz zasad 
i bezpieczeństwa wykonywania pracy z uwzględnieniem m.in. zagadnień 
dotyczących: 

2.1. oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną m.in. na 
stanowisku pracownika socjalnego – oceniono, że ryzyko jest akceptowalne. 
W ocenie ryzyka dla tego stanowiska wskazano, że jednym z czynników ryzyka jest 
obciążenie psychiczne związane ze złożonymi zadaniami, nie sporządzono 
natomiast oceny ryzyka sytuacji powodującej stres wywołany obciążeniem: 
psychicznym spowodowanym kontaktem z podopiecznym nadpobudliwym, 
agresywnym, nieprzewidywalnym, zagrożenia przemocą/napaścią ze strony 
podopiecznych, kontaktu ze zwierzętami i agresją zwierząt w terenie/ 
w gospodarstwie, ryzyka upadku na różnych poziomach/na schodach. 

2.2. czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 
pracodawca nie dokonał oceny rodzaju i występowania czynników szkodliwych 
i uciążliwych oraz pomiarów czynników szkodliwych, w tym wskazanych w ocenie 
ryzyka. W trakcie kontroli Inspektor PIP wydała jedną decyzję ustną w odniesieniu 
do zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi części czynnych instalacji 
elektrycznej, tzn. przewodów elektrycznych, stanowiących zagrożenie porażenia 
pracowników prądem elektrycznym – decyzja została zrealizowana w trakcie 
kontroli. Ponadto nakazała zlikwidować m.in. zagrożenie wypadkowe spowodowane 
niestabilnymi regałami przeznaczonymi do składowania akt spraw podopiecznych, 
w sposób zapobiegający przewróceniu się regałów znajdujących się 
w pomieszczeniu składnicy GOPS. W trakcie kontroli NIK, Kierownik Ośrodka 
wystąpił z wnioskiem do Wójta o zwiększenie powierzchni użytkowej składnicy akt.  

Według Państwowej Inspekcji Pracy obiekty i pomieszczenia pracy spełniały 
wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w odniesieniu do 
rodzaju wykonywanej pracy, liczby zatrudnionych pracowników i czasu ich pracy. 
Użytkowane przez GOPS obiekty i pomieszczenia pracy były w dobrym stanie 
technicznym. Stanowiska pracy związane z obsługą monitorów ekranowych 
spełniały wymagania przepisów, wyposażone zostały w ergonomiczne krzesła 
obrotowe, stoły dwupoziomowe, okna zaopatrzono w rolety. Zapewniono właściwy 
stan techniczny dróg i przejść – podłogi równe i nieśliskie. W budynku oznaczono 
miejsca niebezpieczne. Zatrudnionym pracownikom zapewniono pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, w tym przeznaczone do przechowywania odzieży własnej 
i roboczej.  

2.3. nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy, dokumentacji osobowej 
pracowników – dokumentacja zgromadzona w aktach osobowych nie została 
ponumerowana, nie sporządzono wykazu zgromadzonych dokumentów. 
Pracowników poinformowano o równym traktowaniu w zatrudnieniu – realizacja 
zaleceń kontroli zarządczej, w aktach brak stosownych oświadczeń. Zarządzeniem 
nr 5/2016 z dn. 27.01.2016 r. opracowano Wewnętrzną Politykę Antymobbingową – 
poinformowano pracowników (oświadczenie Kierownika), nie uzyskano 
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indywidualnych oświadczeń o zapoznaniu się z przedmiotową procedurą. W trakcie 
kontroli NIK, zostały złożone przez wszystkich pracowników socjalnych stosowne 
oświadczenia o zapoznaniu się z wewnętrzną polityką antymobbingową GOPS. 
W badanu ankietowym przeprowadzonym przez NIK, pracownicy socjalni nie 
wskazywali na stosowanie wobec nich mobbingu.  

Sformułowane przez PIP w wystąpieniu pokontrolnym wnioski oraz zawarte 
w decyzji nakazy dotyczyły m.in.: dokonania oceny ryzyka zawodowego 
występującego przy wykonywaniu prac na stanowisku pracownika socjalnego oraz 
zapewnienia ochrony przed skutkami dotyku pośredniego i bezpośredniego dla 
maszyn i instalacji elektrycznej użytkowanej w GOPS. 

(akta kontroli str. 351-372, 390-395, 421) 

2.4. Pracownicy socjalni, w okresie objętym kontrolą, współpracowali m.in.: 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Powiatowym Urzędem 
Pracy w Zamościu, Komendą Miejską Policji w Zamościu oraz dzielnicowymi, 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie, Powiatowym Ośrodkiem 
Wsparcia w Krasnobrodzie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Domem 
Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie, w Majdanie Wielkim oraz w Szczebrzeszynie, 
Prokuraturą Rejonową w Zamościu oraz Sądem Rejonowym w Zamościu. 
Współpraca, wynikająca z racji wykonywanych przez pracowników socjalnych 
obowiązków służbowych, była uzależniona od rodzaju sprawy i odbywała się na 
podstawie ogólnych przepisów prawa53. Wypełnione przez pracowników socjalnych 
ankiety nie wskazywały na wystąpienie potrzeby korzystania z prawa pierwszeństwa 
przy wykonywaniu zadań służbowych w urzędach i instytucjach. 

Pracownicy współpracowali również z Zespołem Interdyscyplinarnym54. Częste 
kontakty pomiędzy pracownikami Zespołu a funkcjonariuszami różnych instytucji – 
w latach 2016-2018 odbyło się 400 posiedzeń grup roboczych - przekładały się na 
udzielanie pierwszeństwa przy wykonywaniu zadań przez pracowników socjalnych. 
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. do Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego wpłynęło 140 formularzy Niebieskich Kart, z tego w roku: 2016 
złożono 26 formularzy, 2017 - 59 formularzy, a do 30.06.2018 r. – 55. 

(akta kontroli str. 374-381) 

2.5. Od czerwca 2018 r. GOPS mieści się w wynajmowanym budynku o łącznej 
kubaturze 3.123 m3 oraz powierzchni zabudowy 280 m2. Budynek został 
zaadaptowany na potrzeby Ośrodka po generalnym remoncie. Pomieszczenia 
biurowe usytuowane są na dwóch kondygnacjach – parter i pierwsze piętro. 

Przeprowadzone oględziny budynku oraz pomieszczeń pracy pracowników 
socjalnych wykazały, że w Ośrodku przestrzegane były przepisy rozporządzeń 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy55 oraz z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe56, w szczególności w zakresie zapewnienia wolnej powierzchni podłogi 
i objętości tych pomieszczeń, stanu technicznego podłóg, oświetlenia oraz 
stanowisk komputerowych (wyposażenie i ergonomia). Prawidłowo oznakowano 
drogi ewakuacyjne.  

Pracownicy socjalni w ankietach wypełnionych na potrzeby niniejszej kontroli NIK 
wskazywali na potrzebę zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Ośrodku z uwagi 

                                                      
53  Skala współpracy możliwa do ustalenia po uprzednim dokonaniu analizy pojedynczych akt sprawy. 
54  Powołanym uchwałą nr VI/60/11 Rady Gminy Zamość z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
55  Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, ze zm. 
56  Dz. U. Nr 148, poz. 973. 
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na coraz bardziej agresywną postawę klientów (głównie agresja werbalna). 
Kierownik Ośrodka w złożonych wyjaśnieniach podał, że planowane jest dokonanie 
zabezpieczenia w formie zainstalowania przycisków alarmowych 
w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. Pracownicy zwracali też 
uwagę, że podczas pracy w terenie mogą wystąpić zagrożenia spowodowane 
agresją fizyczną podopiecznych oraz zagrożenia ze strony wolno biegających na 
terenie posesji zwierząt. Adekwatnym środkiem ochrony przed tymi zagrożeniami 
byłoby ich zdaniem wyposażenie w gaz pieprzowy oraz przeszkolenie 
z bezpiecznego używania tego środka. Wskazali też uwagę na potrzebę 
zorganizowania kursów radzenia sobie z agresją ze strony podopiecznych. 

Pracownicy socjalni mieli możliwość korzystania z preparatu do dezynfekcji rąk 
i skóry, a także znajdujących się na wyposażeniu Ośrodka gumowych rękawiczek 
ochronnych oraz z apteczek udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy nie zostali 
poddani szczepieniom ochronnym finansowanym przez pracodawcę oraz nie 
uczestniczyli w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego. 

(akta kontroli str. 396-404) 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracownika socjalnego w czasie 
wykonywania przez niego obowiązków w środowisku niejednokrotnie towarzyszył 
mu drugi pracownik57. Obowiązki te wykonywane były również w asyście 
funkcjonariusza Policji. W latach 2016-2018 (I półrocze) odnotowano 10 wspólnych 
wyjazdów (osiem w 2016 r. i dwa w I półroczu 2018 r.) Zgłoszenia były 
przekazywane Policji telefonicznie. Nie odnotowano przypadków odmowy asysty. 

W okresie objętym kontrolą, Komenda Miejska Policji w Zamościu nie prowadziła 
żadnych postępowań, jak też nie posiadała informacji związanych z czynną lub 
werbalną napaścią na pracowników socjalnych GOPS podczas i w związku 
z wykonywaniem przez nich czynności służbowych. 

(akta kontroli str. 407-408)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

3.1. Kwalifikacje i szkolenia pracowników socjalnych 

3.1.1. Wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku, w okresie objętym 
kontrolą, posiadali kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu. Wśród 
16 pracowników socjalnych 10 posiadało tytuł magistra, jeden tytuł licencjata, 
a pięcioro ukończyło średnie policealne studium zawodowe w zawodzie pracownik 
socjalny. Połowa pracowników (ośmioro) posiadała I stopień specjalizacji. Na dzień 
30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych, spośród których 
siedmioro posiadało specjalizację I stopnia58.  

(akta kontroli str. 93-98, 409-413) 

 

                                                      
57  Z rejestru wyjazdów w teren pracowników socjalnych wynika, że pracownicy socjalni Ośrodka wyjeżdżali: w 2016 r. – 

1.334 razy, w tym 11 wyjazdów z drugim pracownikiem; w 2017 r. – 1.744 razy, w tym 159 z drugim pracownikiem 
socjalnym, i w 2018 r. (I półrocze) - 824 razy, w tym 169 z drugim pracownikiem socjalnym.  

58  Umowy z pracodawcą zawarte w dniach: 16.09.1998 r., 01.06.1990 r., 01.06.1990 r., 01.06.1990 r., 01.06.1990 r., 
01.07.2008 r., 01.10.2015 r.  
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3.1.2. W kontrolowanych latach 13 z 16 pracowników socjalnych uczestniczyło 
w specjalistycznych szkoleniach, seminariach oraz warsztatach zorganizowanych 
przez zewnętrze firmy szkoleniowe, w tym m.in.: PCPR, Centrum Edukacji 
profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Sp. z o.o. Kraków, Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności „BONA FIDES” Lublin. Ponadto wszyscy (16) pracownicy socjalni brali 
udział w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez radcę prawnego oraz 
przez pracowników Ośrodka uczestniczących w szkoleniach zewnętrznych. Z 13 
pracowników socjalnych 10 korzystało ze szkoleń specjalistycznych, seminariów 
i warsztatów dotyczących pracy socjalnej59, a trzech wzięło udział tylko w jednym 
szkoleniu specjalistycznym. Dwóch pracowników uczestniczyło w szkoleniu na 
specjalizację I stopnia. W kontrolowanym okresie trzech pracowników socjalnych 
z 16 nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu zewnętrznym60.  

Całkowite wydatki na szkolenia wraz z pochodnymi (koszty delegacji służbowych) 
w § 4700 zaplanowane zostały na 2016 r. w kwocie 13.400 zł, a zrealizowane 
w kwocie 10.032 zł, z czego 1.816 zł zostało przeznaczone na szkolenia 
pracowników socjalnych (18% ogółu wydatków poniesionych na szkolenia). 
Natomiast w 2017 r. wydatki na szkolenia zaplanowane zostały w wysokości 13.000 
zł. Plan wykonano w kwocie 7.167 zł, z czego 614 zł zostało przeznaczone na 
szkolenia pracowników socjalnych (9% ogółu wydatków przeznaczonych na 
szkolenia). Do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano 4.132 zł, (tj. 31,7% planu) z czego 
wydatki na szkolenia pracowników socjalnych wyniosły 30 zł.  

(akta kontroli str. 275- 295, 420-421) 

3.1.3. W Ośrodku, w latach 2016-2018 (I półrocze), nie zostały opracowane 
(i wdrożone) wewnętrzne ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych. 
W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników socjalnych otrzymało awans 
stanowiskowy - awansowało ze stanowiska pracownika socjalnego na stanowisko 
specjalisty pracy socjalnej. Awanse stanowiskowe wiązały się ze zmianą 
wynagrodzenia zasadniczego. W okresie objętym kontrolą dokonano dwóch 
podwyżek wynagrodzenia zasadniczego pracowników socjalnych, tj. w 2017 r. 
o kwotę minimum 140 zł brutto oraz w 2018 r. o kwotę minimum 150 zł brutto. 
W związku z powyższym, wynagrodzenie zasadnicze pracowników socjalnych 
wzrosło co najmniej o kwotę 290 zł brutto.  

W Ośrodku zatrudnionych było pięciu pracowników socjalnych oraz siedmiu 
specjalistów pracy socjalnej, natomiast brak było osób pracujących na 
stanowiskach: starszy pracownik socjalny oraz starszy specjalista pracy socjalnej. 

(akta kontroli str. 270, 345-349) 

 

                                                      
59  Szkolenia pn.: „Aktywizacja i integracja społeczna we współczesnej pracy socjalnej” (3 osoby); „Pomoc społeczna 

a ochrona zdrowia psychicznego – obowiązki pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w świetle 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” (2 osoby); „Warsztaty pracy pracownika socjalnego” (4 osoby); „Wzmocnienie 
kompetencji zawodowej oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (1 osoba); „Trudne sytuacje w pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i grup 
roboczych „Pomagam sobie, by pomóc drugiemu” – wsparcie dla członków ZI I GR w radzeniu sobie w sytuacjach 
trudnych” (6 osób); „Specjalistyczne szkolenia i warsztaty – osoby niepełnosprawne doświadczające przemocy” (2 osoby); 
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w środowisku szkolnym” (1 osoba); „Kontakt z osobą pokrzywdzoną, z osobą 
stosującą przemoc – analiza prawnych aspektów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego” (5 osób); „Szkolenie dla 
pełnomocników, przewodniczących miejskich i gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 
(1 osoba); „RODO w pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup 
Roboczych” (1 osoba); „Profesjonalizacja kadry pomocy społecznej” (4 osoby); Warsztaty „Ekonomia społeczna – funkcje 
podmiotów ekonomii społecznej działających na rynku pracy” (2 osoby); „Trudne sytuacje w pracy Zespołów 
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych” (9 osób); „Wywiad Plus - Terminale mobilne idą w teren” (3 osoby); „Emp@tia - 
obowiązki jednostek samorządu terytorialnego po 1 stycznia 2016 r. (2 osoby). 

60  Dwóch pracowników w 2016 r. rozwiązało umowę o pracę, a jeden korzystał z uprawnień rodzicielskich -„karmienie 
dziecka”.  
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3.2. Wsparcie specjalistyczne w pracy z wieloproblemowymi podopiecznymi 
oraz w związku ze stresem i wypaleniem zawodowym 

3.2.1. W okresie objętym kontrolą pracownicy w związku z prowadzoną pracą 
socjalną mogli korzystać w Ośrodku ze wsparcia radcy prawnego61 oraz wsparcia 
metodycznego specjalistów jednostek świadczących porady bezpłatne, np. 
psychologa, specjalisty ds. uzależnień itp. W zakresie uzależnień korzystali 
z pomocy: Ośrodka Interwencji Kryzysowej Zwierzyniec-Szczebrzeszyn, PCPR 
w Zamościu, Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES” w Lublinie – 
Oddział w Zamościu. Również z badanej próby 30 spraw wynikało, że pracownicy 
socjalni w pracy z rodziną/osobą byli wspierani przez radcę prawnego, psychologa, 
doradcę zawodowego oraz specjalistę ds. uzależnień. 

 (akta kontroli str. 296-344) 

3.2.2. W latach 2016-2018 (I półrocze) GOPS nie zatrudniał specjalistów celem 
wsparcia pracowników socjalnych, w tym psychologa, w związku ze stresem 
i wypaleniem zawodowym. Pracownicy socjalni mieli jednak możliwość skorzystania 
z pomocy specjalistów poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach, np.: 
„Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”, zorganizowanego w 2017 r. przez PCPR w Zamościu oraz Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu; „Pomoc społeczna a ochrona zdrowia 
psychicznego” zorganizowanego w 2016 r. przez EDI Centrum Szkolenia w Lublinie. 

(akta kontroli str. 414-416) 

3.2.3. Od 6 listopada 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK 
(26 listopada 2018 r.) dwóch pracowników socjalnych uczestniczyło w bezpłatnych 
warsztatach edukacyjno-superwizyjnych. W wypełnionych w toku kontroli NIK 
ankietach pracownicy wskazywali potrzebę korzystania z tej formy szkoleń. 

(akta kontroli str. 417-419, 438-446)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków.  

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 NIK 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.  

 

                                                      
61  W latach 2016-2018 (I półrocze) radca prawny zatrudniony był na podstawie umowy cywilno-prawnej. Świadczył pomoc 

prawną dwie godziny tygodniowo.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w 
sprawie zastrzeżeń. 

 

Lublin,        14      grudnia 2018 r. 

Kontroler: 
p.o. Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

Roman Pajer 
 specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 

 

........................................................ 

 


