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I. Dane identyfikacyjne 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej; ul. Sportowa 9C, 
63-000 Środa Wielkopolska 

 

Pani Danuta Wieczorek, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie 
Wielkopolskiej, od dnia 1 stycznia 2000 r. 

 

Organizacja pracy pracowników socjalnych. 
Warunki pracy pracowników socjalnych. 
Możliwość rozwoju oraz wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla pracowników 
socjalnych. 
 
Lata 2016-2018 (I półrocze) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

 

 

Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/161/2018 z dnia 1 października 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej3, w latach 2016-2018 
(I półrocze) stwarzał pracownikom socjalnym warunki pozwalające na realizowanie 
zadań ustawowych w zakresie pomocy społecznej. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na działalność Ośrodka, 
w tym na skuteczność udzielanej pomocy. 

 

Ośrodek prawidłowo przygotował „Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020”, uchwaloną następnie 
przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej. Coroczne oceny zasobów pomocy 
społecznej dokonywane w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej, zawierały wymagane informacje dotyczące skali potrzeb, prognoz 
na kolejne lata, liczby zatrudnianych i potrzebnych pracowników socjalnych oraz 
wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. Liczba zatrudnionych w OPS 
pracowników socjalnych spełniała wymagania określone w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej4. Prowadzona przez pracowników socjalnych Ośrodka 
praca socjalna była skuteczna i poprzez metodyczne działania pracowników 
socjalnych w licznych przypadkach skutkowała usunięciem przyczyn powodujących 
korzystanie przez podopiecznych z pomocy społecznej. Pomocna była w tym także 
podejmowana przez Ośrodek współpraca z wieloma podmiotami zewnętrznymi. 
Pracownicy socjalni Ośrodka posiadali kwalifikacje wymagane do wykonywania tego 
zawodu, a Ośrodek zapewnił im uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach 
oraz kursach zawodowych.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niespełniania niektórych wymagań 
związanych z miejscami stałej pracy pracowników socjalnych oraz podniesienia ich 
poziomu bezpieczeństwa podczas ewentualnych kontaktów z agresywnymi 
klientami, a także wprowadzenia, w ramach polityki antymobbingowej, 
szczegółowych kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Dalej Ośrodek lub OPS. 
4 Dz.U. z 2018 r., poz. 1508, dalej: ustawa o pomocy społecznej.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

4 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy pracowników socjalnych 

1.1. Rozpoznanie potrzeb Gminy6 w zakresie pomocy społecznej 

a) OPS przygotował dokument „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020”7, uchwalony8 w dniu 27 listopada 
2008 r. przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej9. Strategia zawierała m.in.: 
diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, 
określenie celów strategicznych, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji 
strategii i jej ram finansowych oraz ustalone wskaźniki służące jej monitorowaniu. 

Postanowiono, że wdrażanie Gminnej strategii będzie monitorowane przez 
realizatorów merytorycznych poszczególnych zadań, a Radzie Miejskiej 
przedkładana będzie informacja o osiągniętych efektach. Takie informacje OPS, 
jako koordynator realizacji Strategii, przygotowywał co dwa lata i przedkładał 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zgodnie z postanowieniami Strategii, pierwszy 
raport OPS przygotował i przedłożył w październiku 2010 r. 

(akta kontroli str. 3a, 6, 9-13, 44-97, 244-248) 

b) Pracownicy socjalni OPS dokonywali, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
Ośrodka, rozpoznania potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej, m.in. poprzez 
„prowadzoną analizę potrzeb mieszkańców środowiska lokalnego i stały kontakt 
pracowników socjalnych z podopiecznymi, rozmowy z nimi i przeprowadzane 
wywiady środowiskowe”. M.in. w wyniku ww. rozpoznania powstała diagnoza 
potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej, ujęta w Gminnej strategii oraz 
zainicjowany został Program Aktywności Lokalnej i coroczne projekty finansowane 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoznawanie tych potrzeb było 
wykorzystywane przez OPS przy planowaniu środków budżetowych na realizację 
potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 6, 14-43, 98-108) 

c) W okresie objętym kontrolą, OPS opracowywał coroczne oceny zasobów pomocy 
społecznej (dalej OZPS lub Ocena zasobów) w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. W Ocenie zasobów prezentowano infrastrukturę, 
kadrę, informacje o braku współpracy z organizacjami pozarządowymi i nakłady 
finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący 
i realizujący. OZPS obejmowała dane dotyczące osób i rodzin korzystających 

                                                      
5 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. 
6 Zgodnie z § 10 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, zatwierdzonego przez Radę 

Miejską w Środzie Wielkopolskiej uchwałą nr LXV/1044/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Ośrodek realizuje 
zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska (zasięg terytorialny). 
Podobnie zapisano zasięg terytorialny działania Ośrodka w § 2 Statutu, który obowiązywał od 29 czerwca 2006 
r. Gmina Środa Wielkopolska jest gminą wiejsko-miejską o pow. 207,1 km2 i liczbie ludności 31 252 – według: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aroda_Wielkopolska_(gmina). Pod względem wielkości powierzchni 
ogólnej gmina zajmuje 21 miejsce w województwie wielkopolskim. Tworzy ją miasto Środa Wielkopolska oraz 
38 sołectw (wg. http://www.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=5&menu=85&strona=1). W gminie 
Środa Wielkopolska faktycznie zamieszkuje 31.170 osób (dane na dzień 31 grudnia 2014), z czego w mieście 
22.341, a w części wiejskiej 8 829. Osób zameldowanych na stałe zamieszkuje w mieście 22.015, na wsi 326 
zaś zameldowanych czasowo jest 8.732 w mieście i 97 na wsi. Mieszkańcy miasta Środa stanowią około 72%, 
a wsi 28% populacji gminnej. 

7 Dalej: Gminna strategia/Strategia. 
8 Uchwała nr XXIII/341/2008. 
9 Dalej Rada Miejska. 

OBSZAR 
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http://www.sroda.wlkp.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=5&menu=85&strona=1
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z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dokumenty 
te zawierały m.in. dane dotyczące: skali potrzeb, prognoz na kolejne lata, liczby 
zatrudnianych i potrzebnych pracowników socjalnych oraz wskaźniki oceny zasobów 
pomocy społecznej, w tym dotyczące kadry pracowników socjalnych OPS. 

(akta kontroli str. 6, 109-192) 

d) Ocena zasobów wraz z rekomendacjami była podstawą do planowania budżetu 
Gminy Środa Wielkopolska10 (w dziale pomoc społeczna) na rok następny. Potrzeby 
i rekomendacje OPS zawarte w Ocenie zasobów sporządzonej w 2015 r. były 
w pełni uwzględnione w budżecie Gminy na 2016 r. W budżetach Gminy na lata 
2017 – 2018, potrzeby wynikające z Oceny zasobów sporządzonej odpowiednio 
w 2016 r. i w 2017 r. nie zostały w pełni uwzględnione. Przykładowo, w Ocenie 
zasobów sporządzonej w 2016 r. zapisano w pozycji „pomoc społeczna ogółem” 
kwotę 26.214.000 zł, a w budżecie na 2017 r. przyjęto kwotę 7.124.543 zł (27% 
kwoty proponowanej przez OPS). Podobnie kształtowała się kwota środków 
publicznych przyznanych w budżecie Gminy na 2018 r. – w Ocenie zasobów 
sporządzonej w 2017 r., w pozycji „pomoc społeczna ogółem”, zapisano kwotę 
16.943.000 zł, a w budżecie na 2018 r. przyjęto kwotę 6.853.922 zł (40%). 
Powyższe „rozbieżności” pomiędzy potrzebami wynikającymi z danych ujętych 
w Ocenie zasobów, a kwotami przyjętymi w budżecie Gminy, wynikały 
z niedostosowania formularza OZPS (Oceny potrzeb) do klasyfikacji budżetowej 
zmienianej w okresie objętym kontrolą NIK. W planie finansowym OPS na lata 2016, 
2017 i 2018 (I półrocze) dokonano odpowiednio: dziewięciu, dziesięciu oraz dwóch 
zmian. W 2016 r. istotnych zmian (czterech) dokonywano w obowiązującym od 
12 kwietnia 2016 r. rozdziale 85211 klasyfikacji budżetowej (świadczenia 
wychowawcze), wcześniej dochody i wydatki ujmowane były w rozdziale 85295; 
w 2017 r. istotnych zmian dokonano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 
(85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 85501 – świadczenia 
wychowawcze). Dwie zmiany w planie finansowym OPS do końca czerwca 2018 r. 
polegały na zwiększeniu zaangażowania finansowego Gminy na rzecz dożywiania 
(o kwotę 204,3 tys. zł w rozdziale 85230) oraz na pomoc materialną o charakterze 
socjalnym dla uczniów (o kwotę 213,5 tys. zł w rozdziale 85415). W planie 
finansowym OPS (po zmianach) na 2016 r. wydatki ogółem wynosiły 32,6 mln zł; 
na 2017 r. - 41,6 mln zł (o 28% więcej niż w 2016 r.); na I pół. 2018 r. – 19,2 mln zł. 

 (akta kontroli str. 6, 109, 117, 158, 237-239, 242, 249, 473, 494) 

W kontrolowanym okresie, Gmina przyznała Ośrodkowi dodatkowe środki publiczne: 
w roku 2016 zostały przyznane i przekazane środki w wysokości 106.350,00 zł na 
zakup pojazdu dziewięcioosobowego dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych i w wysokości 212.000,00 zł na modernizację pomieszczeń przy 
ul. Sportowej 9, w których realizowany miał być program „Rodzina 500+”; w roku 
2017 zostały przyznane i przekazane dodatkowe środki w wysokości 31.000,00 zł 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomocy udzielonej mieszkańcom Gminy 
poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych; w roku 2018 zostały przyznane 
i przekazane dodatkowe środki w wysokości 102.820,00 zł z przeznaczeniem na 
waloryzację od kwietnia 2018 r. wynagrodzeń pracowników sekcji usług 
opiekuńczych. Ponadto w miesiącu maju i lipcu 2018 r. zostały przyznane 
i przekazane środki w łącznej wysokości 123.804,00 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Ośrodka. 

Wojewoda Wielkopolski przyznał i przekazał odpowiednio: w roku 2016 środki 
publiczne w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów 

                                                      
10 Dalej Gmina. 
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wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”; w roku 2017 środki z dotacji celowej w wysokości 
20.759,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 42.146,00 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny 
w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 
rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”; środki 
w łącznej wysokości 1.270.197,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej; środki w wysokości 
80.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie 
zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy 
dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom 
w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom 
w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.; w roku 
2018: środki w łącznej wysokości 1.248.680,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów realizacji programu „Dobry start”, w tym koszty obsługi programu 
w wysokości 40.280,00 zł, środki w wysokości 19.776,00 zł z przeznaczeniem 
na realizacje zadania Opieka 75+, środki z dotacji celowej w wysokości 59.172,00 zł 
oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 23.271,00 zł na dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach resortowego programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej”. 

(akta kontroli str. 473, 491-492) 

Dyrektor Ośrodka podała, że w celu uzyskania środków wystarczających 
do realizacji zadań ustawowych określonych w prognozach potrzeb zawartych 
w Ocenach zasobów, OPS wielokrotnie w latach 2016-2018 występował 
z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na realizację 
zadań przewidzianych ustawami. Takie same działania podejmowano w stosunku 
do władz Gminy, jednakże – jak wskazała Dyrektor - z uwagi na fakt, iż Rada 
Miejska uchwalając budżet na dany rok zabezpieczała środki w wysokości, o jaką 
Ośrodek wnioskował, nie zachodziła potrzeba tak licznego, jak w stosunku 
do Wojewody Wielkopolskiego występowania o zwiększenie środków. Ośrodek 
w okresie objętym kontrolą aplikował o środki w ramach różnych programów 
rządowych, pozyskując w ten sposób między innymi środki na zatrudnienie 
asystentów rodziny, zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze. 
Ponadto w roku 2016 Ośrodek przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO 
na lata 2014-2020 p.n. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie 
średzkim” w ramach którego pozyskano środki na utworzenie i prowadzenie 
działalności Placówki Wsparcia Dziennego świadczącej usługi rodzinom 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w postaci pomocy w opiece 
i wychowaniu dzieci. 

(akta kontroli str. 473, 492) 

Dyrektor Ośrodka podała, że nie było potrzeby występowania do Rady Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskim z dodatkowym wnioskiem o finansowanie szkoleń dla 
pracowników socjalnych. Na etapie uchwalania budżetu na dany rok kalendarzowy 
organ stanowiący Gminy przyznawał środki o jakie wnioskował Ośrodek: na rok 
2016 i 2017 w wysokości po 10.000,00 zł; na rok 2018 w wysokości 14.000,00 zł. 

(akta kontroli str. 473, 493) 
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Ośrodek wnioskował do Rady Miejskiej o dodatkowe środki z przeznaczeniem na 
płace dla pracowników socjalnych. Rada Miejska uchwalając budżet na rok 2016 
i na rok 2018 przyznała dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń, w tym dla 
pracowników socjalnych OPS, o które Ośrodek wnioskował.  

(akta kontroli str. 473, 494) 

Koszty utrzymania Ośrodka w latach 2016 i 2017 zostały sfinansowane środkami 
własnymi Gminy w wysokości odpowiednio: 2.587.447,74 zł i 2.556.920,89 zł. 
W tych samych latach środki z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczone dla 
OPS wynosiły odpowiednio 297.448,00 zł i 259.014,00 zł. Na rok 2018 w budżecie 
Gminy zaplanowane zostały dla OPS środki własne w wysokości 3.209.138,00 zł 
i środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 285.763,00 zł. 

(akta kontroli str. 473, 494) 

e) Dyrektor Ośrodka złożyła Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności OPS 
za 2016 i za 2017 r. Dane zawarte w sprawozdaniach były spójne z danymi ujętymi 
w odpowiednich Ocenach zasobów. 

(akta kontroli str. 4-5, 6, 109, 117-192, 193-207) 

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

 

1.2. Zatrudnianie pracowników socjalnych a potrzeby Gminy 
i wymogi ustawowe 

a) Oferowane przez OPS formy wsparcia11 były adekwatne do zdiagnozowanych 
i udokumentowanych - w Gminnej strategii i jej modyfikacjach oraz w corocznych 
Ocenach zasobów – problemów, będących głównymi przyczynami korzystania 
z pomocy społecznej.  

(akta kontroli str. 6, 44-97, 110, 244-248) 

Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy, bez względu na ich rodzaj, tj. zarówno 
wnioski z urzędu, czy wnioski złożone przez osobę zainteresowaną, były 
rejestrowane w systemie TT POMOC. Wnioski nadesłane pocztą lub drogą 
e-mailową dodatkowo rejestrowane były w książce podawczej OPS. Każdy złożony 
wniosek o udzielenie pomocy, po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego, był rozstrzygany w formie co najmniej jednej decyzji 
administracyjnej. W okresie objętym kontrolą, w OPS nie odnotowano kolejek 
oczekujących na przyznanie usług opiekuńczych; miejsca w Domu Pomocy 

                                                      
11 W ramach oferowanej pomocy, OPS zapewnia: (1) specjalistyczne wsparcie dla dzieci w ramach placówki 
wsparcia dziennego KOMPAS, (2) wsparcie ze strony asystenta rodziny, (3) treningi kompetencji i umiejętności 
społecznej przeprowadzane w domach rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, (4) możliwość 
korzystania z mediacji, (5) specjalistyczne wsparcie dla seniorów w ramach Dziennego Domu Pobytu, (6) pomoc 
w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku i w Domu Pogodnej Jesieni, 
(7) pomoc prawną i psychologiczną, (8) pomoc dla ofiar i sprawców przemocy w ramach działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego, (9) terapię uzależnień prowadzoną w ramach współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Wielkopolskiej, (10) od 2000 r. (dwa razy w roku) 
organizowaną pomoc żywnościową w formie akcji samopomocy „Radosne Święta w Każdym Domu”, połączoną 
z uroczystością dla dzieci z rodzin podopiecznych Ośrodka, (11) w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
ERIPIO, działającym przy OPS prowadzony jest magazyn żywnościowy i realizowany jest Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa, (12) organizowanie wypoczynku letniego dla seniorów w formie „Wczasy w Ogrodach 
działkowych”, (13) promocję aktywności artystycznej seniorów i organizację Średzkiej Gali Piosenki Seniorów dla 
zespołów seniorskich z województwa wielkopolskiego. 
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Społecznej (DPS)12; miejsca w świetlicach środowiskowych dla dzieci, 
na przyznanie asystenta rodziny. 

(akta kontroli str. 6-7, 110-112) 

Liczba mieszkańców Gminy objętych pomocą społeczną w poszczególnych latach 
okresu 2015-201713, wynosiła odpowiednio: 2.490 (8% ogółu mieszkańców); 
1.944 (6%); 1.145 osób (4%). Dostępnymi formami wsparcia osób objętych pomocą 
społeczną w poszczególnych latach okresu 2015-2018 (I pół.), stosowanymi przez 
pracowników socjalnych, były m.in. praca socjalna, którą objęto odpowiednio: 1.391; 
1.138; 742; 189 mieszkańców; poradnictwo specjalistyczne, którym objęto 
odpowiednio: 419; 758; 345 i 301; przyznanie asystenta rodziny: 51; 50; 56 i 53 
rodzinom; wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”, odpowiednio: 44; 53; 65 i 18 
spraw; pomoc finansowa (zasiłki, inne) udzielona: 860; 802; 757 i 519 osobom. 

(akta kontroli str. 226-227) 

Najwyższa średnia miesięczna kwota pomocy, przekazywana z OPS w 2017 r. 
wyniosła 7.065,57 zł dla jednej rodziny. Składały się na nią następujące kwoty 
wsparcia rocznego w 2017 r.: zasiłek rodzinny – 10.947,00 zł; zasiłek z uwagi na 
wielodzietność – 6.840,00 zł; pomoc z uwagi na rozpoczęcie nauki w szkole – 
400,00 zł; świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) – 48.000,00 zł; zasiłki okresowe – 
11.577,24 zł; pomoc w dożywianiu w ramach programu rządowego – 4.826,40 zł; 
paczki żywnościowe w ramach Programu POPŻ – 2.196,16 zł. Trzy kolejne rodziny 
otrzymywały miesięcznie średnią pomoc w wysokości 6.861,64 zł, 6.405,52 zł 
i 6.020,50 zł.  

(akta kontroli str. 489, 540-542) 

OPS w działaniach wobec osób korzystających z pomocy społecznej, stosował 
następujące formy pomocy: świadczenia pomocy społecznej, usługi zatrudnienia 
socjalnego (centra i kluby integracji społecznej), mieszkalnictwo socjalne (lokale 
socjalne, miejsca w noclegowni, schronisku lub domu dla bezdomnych), aktywizację 
osób niepełnosprawnych (ZAZ-y – zakłady aktywizacji zawodowej i WTZ-y – 
warsztaty terapii zajęciowej), pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży. Formy pomocy 
dostosowywano do potrzeb osób ubiegających się o wsparcie: (1) w ramach usług 
zatrudnienia socjalnego - OPS prowadził ścisłą współpracę z Centrum Integracji 
Społecznej (CIS)14; (2) w zakresie mieszkalnictwa socjalnego15, OPS zapewniał 
schronienie osobom bezdomnym zgodnie z zawartymi umowami; (3) w zakresie 
przydziału lokali socjalnych (pozostających w gestii Urzędu Miasta – Wydział Spraw 

                                                      
12 Po otrzymaniu informacji od zainteresowanej osoby o potrzebie uzyskania skierowania do DPS, pracownik 
socjalny przeprowadzał analizę pod kątem wolnych miejsc, by kierowana osoba nie oczekiwała na przyjęcie. 
Alternatywną pomocą do skierowania do DPS było pozyskanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lokalu 
w Domu Pogodnej Jesieni (lokalne rozwiązanie problemu mieszkaniowego osób starszych z terenu miasta 
i gminy Środa Wielkopolska), w którym zapewnione są specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez 
opiekunów -  etatową kadrę OPS 
13 OPS nie miał możliwości wygenerowania (stan na 11 października 2018 r. – data sporządzenia zestawienia 
dla potrzeb kontroli NIK) danych z Ewidencji ludności za I półrocze 2018 r. 
14 CIS działa od 19 października 2015 r. Jest prowadzony przez  Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury 
w Jarosławcu. Działalność CIS adresowana jest na rzecz długotrwale bezrobotnych, którzy biorą udział 
w zajęciach treningu pracy w ramach warsztatów: ogólnobudowlanego, porządkowo-sprzątającego, a także 
architektury i pielęgnacji zieleni. Do zajęć w ramach CIS, OPS skierował w 2016 roku 24 długotrwale 
bezrobotnych, będących jednocześnie podopiecznymi OPS, w 2017 roku i w I poł 2018 roku - osób długotrwale 
bezrobotnych. 
15 W rozumieniu: lokale socjalne, miejsca w noclegowni, schronisku lub domu dla bezdomnych. W ten sposób 
realizowano pomoc wobec bezdomnych mężczyzn w formie skierowania do Schroniska – Dom dla Bezdomnych 
w Dębnie prowadzony przez Stowarzyszenie KRĄG z siedzibą w Nowym Mieście n/Wartą oraz ponoszono 
koszty w wym. schronisku za pobyt skierowanych tam decyzją administracyjną osób bezdomnych. Kierowanie 
bezdomnych kobiet i zapewnianie im schronienia odbywało się analogicznie, z tym, że miejscem docelowym 
było Schronisko dla Kobiet administrowane przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Dzięki temu, 
kompleksowo rozwiązano problem bezdomności na terenie Gminy. 
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Mieszkaniowych) pracownicy socjalni pomagali podopiecznym w załatwieniu ich 
potrzeb oraz opiniowali przyznanie lokali komunalnych; (4) aktywizacja osób 
niepełnosprawnych odbywała się w ramach współpracy OPS z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy 
„SOS" w Środzie Wlkp. oraz Środowiskowym Domem Samopomocy na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi w Środzie Wlkp.; (5) pomoc i wsparcie dzieci 
i młodzieży realizowano w ramach placówki wsparcia dziennego KOMPAS16; 
(6) wykorzystywano wolontariat uczniowski i stałe zaangażowanie młodych ludzi 
przy realnym wspieraniu akcji organizowanych przez OPS17; (7) w ramach innej 
infrastruktury, zorganizowano funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni18, jako domu 
lokalnego z indywidualnymi mieszkaniami komunalnymi dla seniorów; 
(8) wykorzystywano w pracy socjalnej, działający w Środzie Wielkopolskiej od 30 lat 
Klub Pogodnej Jesieni19. 

(akta kontroli str. 7, 112-113) 

b) OPS spełniał wymogi20 określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, 
dotyczące liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców Gminy. 

(akta kontroli str. 7, 114, 116, 226) 

85% ankietowanych21 pracowników socjalnych podało, że „nie ma wystarczającej 
ilości czasu na prowadzenie pracy socjalnej z podopiecznymi”. Liczba środowisk 
objęta przez jednego pracownika socjalnego pracą socjalną, kształtowała się 
pomiędzy 38 a 84 – średnio 64 środowiska na 1 ankietowanego pracownika 
socjalnego. 

(akta kontroli str. 256, 457) 

c) Średnie miesięczne wynagrodzenie22 brutto pracowników socjalnych OPS, 
w skontrolowanym okresie, kształtowało się na następująco: 4.238,28 zł w 2016 r., 

                                                      
16 KOMPAS w ramach swoich działań udzielał: wsparcia psychologiczne, korepetycji dla dzieci i młodzieży, 
organizował czas wolny oraz warsztaty z zakresu higieny osobistej i kompetencji społecznych czy relacji 
rówieśniczych i uczył szacunku wobec starszego pokolenia. 
17 Przy pomocy wolontariatu prowadzono zbiórki żywności, pracowano na rzecz seniorów, organizowano 
przedstawienia, realizowano usługi fryzjerskie przez uczniów szkół zawodowych, pomagano w przebiegu 
uroczystości, porządkowano zieleń na rzecz seniorów przebywających w Domu Pogodnej Jesieni itp., 
kształtowano postawę empatii i potrzeby pomocy potrzebującym wśród młodych ludzi z rodzin nie objętych 
wsparciem OPS, w tym także rówieśnikom wolontariuszy. 
18 Dom Pogodnej Jesieni rozwiązywał problemy mieszkaniowe i opiekuńcze najstarszych członków społeczności 
lokalnej. Dom składał się z 33 lokali mieszkalnych, przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej Urzędu 
Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Mieszkańcy ponosili koszty utrzymania, tj. opłacali miesięczny czynsz 
wg aktualnie obowiązujących w Gminie stawek za lokal komunalny, koszty zużycia energii elektrycznej 
wg wskazań licznika oraz innych mediów. Korzystali też z innych ofert socjalnych Domu: pralnia, gorący posiłek, 
organizacja czasu wolnego. Opiekę medyczną i pielęgniarską zapewniały spółki medyczne wybrane przez 
seniorów. Na bazie Domu działało centrum życia seniorów. 
19 Klub zrzeszał ok. 50 seniorów – mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska oraz od 21 lat działał tam 
seniorski zespół wokalno – instrumentalny „Szczęśliwa 13” koncertujący w woj. wielkopolskim dla wszystkich 
grup społecznych. 
20 W 2016 r. OPS zatrudniał 17 pracowników socjalnych, w tym 15 na pełen etat i 2 na ½ etatu – ogółem 
16 pełnych etatów, co przy liczbie mieszkańców 31.829 daje ok. 1.989 mieszkańców na jednego pracownika 
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2017 r. OPS zatrudniał 17 pracowników 
socjalnych, w tym 15 na pełen etat i 2 na ½ etatu – ogółem 16 pełnych etatów, co przy liczbie mieszkańców 
31.980 daje ok. 1.989 mieszkańców na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy. W I poł. 2018 r. OPS zatrudniał 17 pracowników socjalnych, w tym 16 na pełen etat i 1 na ½ etatu – 
ogółem 16 pełnych etatów. OPS spełniał ustawowy wymóg dot. liczby zatrudnionych, z uwagi na liczbę rodzin 
i osób samotnie gospodarujących objętych wsparciem przez jednego pracownika socjalnego, która wynosiła 33. 
21 W trakcie kontroli NIK przeprowadzono badania ankietowe wśród pracowników socjalnych Ośrodka. Udział 
w badaniach był anonimowy i dobrowolny. Spośród 16 pracowników socjalnych w badaniu wzięło udział 
14 pracowników socjalnych, którzy otrzymane ankiety zwrócili po wypełnieniu. 
22 Wyliczone łącznie z pochodnymi wynagrodzenia (wynagrodzenie z umowy o pracę, dodatki specjalne; 
nagrody ; dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty pracodawcy na ZUS i FP. 
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4.312,07 zł w 2017 r. oraz 4.038,08 zł na koniec I półrocza 2018 r., przy minimalnej 
płacy wynoszącej: 1850 zł w 2016 r., 2000 zł w 2017 r. oraz 2100 zł w 2018 r. 
W latach 2016 i 2017 przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w województwie 
wielkopolskim wynosiło23 odpowiednio: 3.976,22 zł i 4.366,33 zł. Natomiast 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w „opiece zdrowia i pomocy 
społecznej” wynosiło24, odpowiednio: 3.820,00 zł i 4.017,07 zł. 

(akta kontroli str. 114-116)  

Podwyżki wynagrodzeń pracowników socjalnych w 2016 r. wyniosły od 93,73 zł 
do 397,00 zł brutto. W 2017 r. i w pierwszym półroczu 2018 r. podwyżki płacy 
zasadniczej nie przekraczały górnej granicy tego przedziału. 

 (akta kontroli str. 474, 495-496, 523-524) 

 

Dyrektor Ośrodka podała, że „W latach objętych kontrolą, pracownikom socjalnym 
nie przydzielano kolejnych zadań ustawowych. Z uwagi na zlecenia z innych 
podmiotów (tj. sąd, prokuratura, Urząd Miejski w Środzie Wlkp., sekcja świadczeń 
rodzinnych) zwiększała się jednak liczba przeprowadzanych wywiadów 
środowiskowych. Wzrost ten nie generował jednak podwyżek pensji pracowników 
socjalnych. Okresowo zwiększano jedynie obowiązki związane z realizacją zadań 
w projektach systemowych. W związku z tymi zadaniami pracownicy socjalni 
otrzymywali stosowne dodatki do wynagrodzeń finansowane z projektów, w ramach 
których zwiększano im zakres obowiązków. W ocenie Dyrektor wynagrodzenie 
to spełniało funkcję motywującą do pracy. O czym świadczyć może chociażby fakt, 
że pracownicy oczekiwali na realizację projektów w kolejnych latach i chętnie 
angażowali się w zadania, które mogli realizować w ramach tych projektów”. 

(akta kontroli str. 7, 229) 

Przyznawany pracownikom socjalnym „dodatek terenowy w wysokości 250 zł na 
miesiąc” uzależniony był od faktycznego wyjścia „w teren”. Wysokość tego dodatku 
uzależniona była od wymiaru zatrudnienia pracownika na stanowisku „Pracownik 
socjalny”. 

(akta kontroli str. 473, 495) 

Ośrodek posiadał dwa25 samochody służbowe. Według wyjaśnień Dyrektor OPS, 
pracownicy socjalni wykonujący pracę w terenie, przede wszystkim w rejonach 
wiejskich, samodzielnie korzystają z samochodu służbowego. W celu optymalnego 
wykorzystywania samochodów służbowych pracownicy socjalni sami ustalają 
terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowych, a tym samym wyjazdów 
w teren. W Gminie funkcjonuje bezpłatna komunikacja publiczna obejmująca teren 
miasta i gminy, z której mogą korzystać pracownicy.  

(akta kontroli str. 473, 495) 

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

                                                      
23 Ibidem. 
24 Dane wg rocznika GUS - „Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r.” oraz 
„Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r.”. 
25 Samochód osobowy marki Peugeot i Bus marki Opel Vivaro 
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1.3. Organizacja i skuteczność pracy pracowników socjalnych 

a) Liczba 18 pracowników socjalnych OPS była wystarczająca w stosunku 
do potrzeb Gminy. Organizację pracy tych pracowników (w tym 16 pracujących 
w terenie), zbadano analizując sporządzoną przez nich dokumentację w trzech 
losowo dobranych miesiącach (lipcu 2016 r., wrześniu 2017 r. i styczniu 2018 r.) 
okresu objętego kontrolą NIK. 

(akta kontroli str. 8, 116, 226, 228) 

W lipcu 2016 r., wrześniu 2017 r. i styczniu 2018 r., do głównych zadań 
pracowników socjalnych należało m.in.: przyjmowanie w siedzibie OPS osób 
potrzebujących pomocy; przeprowadzanie wywiadów w środowisku osób 
wymagających pomocy/wsparcia; diagnozowanie środowiska osób wymagających 
pomocy; wspólne ustalanie planów udzielania pomocy; motywowanie osób 
potrzebujących pomocy do podjęcia działań w sprawach istotnych dla ich rodzin; 
współpraca z asystentami rodziny (w tym wspólne wejścia w środowisko osób 
oczekujących/potrzebujących pomocy); udział w posiedzeniach Zespołów Pomocy 
Rodzinie; uczestnictwo w grupach roboczych ds. rozwiązywania problemów 
rodziny w OPS; prowadzenie pracy socjalnej; poradnictwo socjalne; 
poradnictwo specjalistyczne w zakresie uzyskania świadczeń związanych 
z niepełnosprawnością; pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego; pomoc 
w sporządzaniu wniosku o przydzielenie lokalu socjalnego; interwencje kryzysowe; 
kontrola ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze; monitorowanie miejsc 
przebywania osób bezdomnych; prowadzenie korespondencji; organizowanie 
wczasów dla seniorów i osób niepełnosprawnych; przygotowywanie opinii dla 
Sądów i Prokuratury; diagnozowanie środowiska pod kątem przemocy w rodzinie; 
wprowadzanie wniosków i wywiadów do bazy danych TT POMOC. Sposób 
przydzielania pracownikowi poszczególnych obszarów spośród ww. zadań, 
uwzględniał treść wniosków/podań kierowanych do OPS oraz lokalizację 
wystąpienia potrzeby udzielenia pomocy (rejon opiekuńczy). Wniosek był kierowany 
(przydzielany) do tego pracownika socjalnego, który był właściwy dla danego rejonu 
opiekuńczego. Liczba mieszkańców w danym rejonie opiekuńczym (objętym 
wsparciem) była zrównana w przypadku każdego pracownika socjalnego i nie 
przekraczała 2.000 mieszkańców. Powierzony pracownikom socjalnym OPS rodzaj 
pracy to praca administracyjno-terenowa. 

W lipcu 2016 r. spośród wykazanych 17 pracowników socjalnych OPS, na pełnym 
etacie zatrudnionych było 15 pracowników, a dwóch przebywało na zwolnieniach 
lekarskich. Łączny, przeciętny czas pracy w terenie 15 pracowników socjalnych 
OPS w lipcu 2016 r. wyniósł 347 godzin (średnio na jednego pracownika w miesiącu 
– 23,13 godzin). Łącznie 15 pracowników socjalnych w lipcu 2016 r.: przeprowadziło 
293 wywiady środowiskowe (średnio 20 wywiadów); podjęło 78 innych 
czynności/działań interwencyjnych (średnio pięć w miesiącu); wyjechało 
w przydzielone środowisko 210 razy (średnio 14 razy); nawiązało 122 kontakty 
z innymi instytucjami (np. PCPR, Kuratorzy, Policja). Najwięcej godzin pracy 
w terenie (50 godzin) spośród pracowników socjalnych wykazała jedna osoba 
(zatrudniona na ½ etatu), a dwie osoby (zatrudnione na całym etacie) wykazały 
najmniej takich godzin pracy (po 16 godzin każda). Ten sam pracownik socjalny 
(zatrudniony na ½ etatu) wykazał największą liczbę przeprowadzonych wywiadów 
środowiskowych (45 wywiadów) przy 14 wywiadach przeprowadzonych przez 
pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Częstotliwość wyjazdów 
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pracowników socjalnych w przydzielone środowisko wynosiła od 12 do 16 wyjazdów 
w badanym miesiącu. 

(akta kontroli str. 257-272, 273-286) 

We wrześniu 2017 r. dokumentację sporządziło 16 pracowników socjalnych, 
z których: dwóch było zatrudnionych na ½ etatu, jeden pracownik przebywał na 
urlopie wypoczynkowym, a jeden pracował 9 dni. Łączny, przeciętny czas pracy 
w terenie 15 pracowników socjalnych OPS w badanym miesiącu wyniósł 
436,5 godzin (średnio w miesiącu – 29,1 godzin, o 26% więcej). Łącznie 
15 pracowników socjalnych we wrześniu 2017 r.: przeprowadziło 409 wywiadów 
środowiskowych (średnio 27 wywiadów, tj. o 40% więcej niż w lipcu 2016 r.); podjęło 
129 innych czynności/działań interwencyjnych (średnio – dziewięć); wyjechało 
w przydzielone środowisko 211 razy (średnio 14 razy); nawiązało 161 kontaktów 
(średnio 11) z innymi instytucjami (np. PCPR, Kuratorzy, Policja). Najwięcej godzin 
pracy w terenie (po 43 godziny) wykazało dwóch pracowników, a najmniej 
(13 godzin) wykazała jedna osoba. Jeden pracownik wykazał najwięcej, bo 23 inne 
czynności/działania interwencyjne, a najmniej tego rodzaju działań (po dwa) 
wykazało dwóch pracowników. Z szesnastokrotną w ciągu miesiąca częstotliwością 
wyjeżdżało w teren 12 pracowników socjalnych. Jeden pracownik wykazał 
w badanym miesiącu 37 kontaktów z innymi instytucjami (np. PCPR, Kuratorzy, 
Policja). 

(akta kontroli str. 273-279) 

W styczniu 2018 r. dokumentację pracy socjalnej, sporządziło 15 pracowników 
socjalnych, z których jeden był zatrudniony na ½ etatu. Wykazany w tej 
dokumentacji łączny, przeciętny czas pracy w terenie 15 pracowników socjalnych 
OPS w badanym miesiącu wyniósł 537 godzin (średnio w miesiącu 35,8 godzin, 
tj. o 23% więcej niż we wrześniu 2017 r.). Łącznie 15 pracowników socjalnych 
w styczniu 2018 r.: przeprowadziło 457 wywiadów środowiskowych (średnio 
30 wywiadów, tj. o 12% więcej niż we wrześniu 2017 r.); podjęło 113 innych 
czynności/działań interwencyjnych (średnio osiem); wyjechało w przydzielone 
środowiska 232 razy (średnio 15 razy); nawiązało 193 kontakty (średnio 
13 kontaktów) z innymi instytucjami (np. PCPR, Kuratorzy, Policja). Najwięcej 
godzin pracy w terenie (56) wykazał pracownik zatrudniony na ½ etatu, 
przeprowadzając 49 wywiadów środowiskowych, a najmniej czasu pracy w terenie 
(20 godzin) wykazał jeden pracownik (zatrudniony na pełnym etacie) 
przeprowadzając 15 takich wywiadów. Z szesnastokrotną, w ciągu miesiąca 
stycznia 2018 r., częstotliwością wyjeżdżało w teren 13 pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 280-286) 

Dyrektor Ośrodka podała, że przeciętny czas pracy w terenie w odniesieniu 
do częstotliwości wyjazdów w przydzielone środowisko jest zróżnicowany od tego, 
czy pracownik socjalny obejmuje swoją pracą teren wiejski, czy miejski. 
W przypadku terenu wiejskiego istnieje potrzeba dojazdu do podopiecznego, 
co wydłuża czas pracy w terenie. 

(akta kontroli str. 272, 279, 286) 

Ankietowani pracownicy socjalni podali, że głównymi przyczynami braku czasu na 
pracę socjalną są: nadmiar pracy biurowej; zbyt duża liczba podopiecznych; rozległy 
rejon opiekuńczy i problemy z dojazdem; zła organizacja pracy w OPS i brak 
wsparcia specjalistycznego podczas pracy z podopiecznymi. 

(akta kontroli str. 457) 
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b) W latach 2016-2017 liczba osób długotrwale26 korzystających z pomocy OPS 
zmniejszyła się z 690 takich osób w 2016 r. do 588 w 2017 r. (dane obliczone 
na podstawie elektronicznej dokumentacji OPS prowadzonej w systemie 
TT-POMOC). Przyczynami długotrwałego korzystania z pomocy OPS były: ubóstwo 
(18 osób w 2016 r. i 17 osób w 2017 r.); bezrobocie (odpowiednio: 338 i 278); 
niepełnosprawność (119 i 114); długotrwała lub ciężka choroba (298 i 267); 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (248 i 189); bezradność 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (150 i 125); alkoholizm (53 i 45); potrzeba 
ochrony macierzyństwa (68 i 62); bezdomność (26 i 27); trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu zakładu karnego (7 i 7); przemoc w rodzinie (7 i 6); klęski 
żywiołowe i ekologiczne (3 i 2). 

(akta kontroli str. 232-236) 

Dyrektor Ośrodka podała, że w latach 2016 i 2017, OPS zakończył pracę 
odpowiednio: z 5 i 12 rodzinami w związku z ich usamodzielnieniem się. Na wskutek 
szeroko rozumianej pracy socjalnej – często prowadzonej przez wiele lat – 
usamodzielnienie nastąpiło w związku z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia 
pełnoletnich członków rodziny, bądź uzyskaniem świadczeń emerytalno – rentowych 
uprawnionych członków rodzin. 

(akta kontroli str. 7, 230-231) 

W celu ustalenia przyczyn zakończenia udzielania pomocy oraz skuteczności pracy 
pracowników socjalnych, zbadano 33 zakończone w okresie 2016 r. – pierwsze 
półrocze 2018 r. sprawy (100% spraw zakończonych), z tego: pięć spraw 
zakończonych w 2016 r., 12 spraw w 2017 r. oraz 16 w I pół. 2018 r. 

(akta kontroli str. 383-448) 

W większości zbadanych i zakończonych spraw, przyczyną wnioskowania do OPS 
o pomoc społeczną, była wieloproblemowość, która wystąpiła w 100% zbadanych 
spraw zakończonych w 2016 r., w 83% sprawach zakończonych w 2017 r. oraz 
w 88% sprawach zakończonych w I pół. 2018 r. Okres udzielania pomocy socjalnej 
w zbadanych sprawach wynosił: w sprawach zakończonych w 2016 r. – od 19 
do 266 miesięcy; zakończonych w 2017 r. – od 24 do 135 miesięcy, a zakończonych 
w I pół. 2018 r. – od jednego miesiąca do 122 miesięcy. Intensywność 
i różnorodność oddziaływań pracownika socjalnego na poszczególne środowiska, 
mierzona liczbą wywiadów środowiskowych; częstotliwością spotkań i wizyt; liczbą 
udziałów w zespołach interdyscyplinarnych, wynosiły w sprawach zakończonych: 
w 2016 r. odpowiednio: 78; 148; 3, w 2017 r. odpowiednio: 151; 251; 13, 
a zakończonych w I poł. 2018 r. odpowiednio: 324; 445; 8. 

(akta kontroli str. 383-448) 

Najczęstsze przyczyny, uzasadniające zamknięcie (zakończenie) zbadanych 
wieloproblemowych spraw, to: w 2016 r.: (1) usamodzielnienie klientki, założenie 
rodziny, polepszenie sytuacji materialno-bytowej, poprawa funkcjonowania, poprawa 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; (2) oboje małżonkowie podjęli pracę 
zarobkową; (3) klientka uzyskała zatrudnienie i ułożyła swoje życie prywatne; 
poprawa sytuacji materialno-bytowej i założenie rodziny; w 2017 r.: 
(1) usamodzielnienie klienta pod względem finansowym, podjęcie pracy; 
(2) poprawa relacji klientka – i jej córka, klientka odbyła terapię odwykową, korzysta 
z pomocy psychologa; (3) klientka (żona/matka) wyprowadziła się z dziećmi 
do innego mieszkania; (4) zgon klientki; (5) klient (mąż/ojciec) został skutecznie 

                                                      
26 Które w ciągu ostatnich trzech lat (36 miesięcy) były zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy 
społecznej (POMOC), przez co najmniej 18 miesięcy. 
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zaktywizowany zawodowo; (6) klient uzyskał świadczenie emerytalne; (7) podjęcie 
zatrudnienia przez matkę/żonę, starszy syn usamodzielnił się i wspierał materialnie 
swoją rodzinę (rodziców i brata) oraz rozpoczął wyższe studia techniczne. 
Mąż/ojciec uzyskał świadczenie rehabilitacyjne. Rodzina korzystała ze świadczenia 
500+; (8) usamodzielnienie się nowego związku, poprawa sytuacji materialnej, 
podjęcie pracy lepiej płatnej przez nowego partnera. Nabycie umiejętności 
racjonalnego gospodarowania; w 2018 r. (I pół.): (1) podjęcie zatrudnienia w wyniku 
rozmowy pracownika socjalnego OPS z późniejszym pracodawcą (4 przyczyny 
na 16 zbadanych spraw); (2) zmiana miejsca zamieszkania (wyprowadzenie się 
od sprawcy przemocy, zasądzenie alimentów oraz orzeczenie rozwodu); 
(3) podjęcie przez klienta zatrudnienia połączone z ustabilizowaniem sytuacji 
opiekuńczo-wychowawczej; (4) osoba stosująca przemoc w rodzinie osadzona 
w areszcie, zasądzono alimenty; (5) wychowywanie dzieci z innym partnerem, 
z którym zamieszkuje. Partner zatrudniony na umowę o pracę. Klientka aktualnie 
wychowuje trzecie dziecko; (6) brak zasadności podejmowania działań w ramach 
procedury „Niebieskiej Karty”. Brak uzasadnionego podejrzenia występowania 
przemocy w rodzinie; (7) klientka rozwiodła się, podjęła pracę (3 takie przyczyny na 
16 zbadanych spraw); (8) poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy zawodowej 
przez klientkę, przezwyciężenie trudności związanych z wychowywaniem dzieci 
(2 takie przyczyny na 16 zbadanych spraw); (9) ojciec/matka otrzymał/-li 
świadczenie emerytalne (poprawa sytuacji materialnej), a syn wynagrodzenie 
z praktyk w szkole zawodowej i alimenty (2 przyczyny na 16 zbadanych spraw). 

 (akta kontroli str. 383-448) 

Rezultatem prowadzonej pracy socjalnej w zbadanych sprawach, było osiągnięcie 
sformułowanych celów w ramach metodycznego działania i usunięcie przyczyn 
powodujących udzielanie pomocy socjalnej. W 26 (79%) z 33 objętych szczegółową 
analizą spraw, do usamodzielnienia się osoby/rodziny doszło dzięki intensywnej 
pracy pracowników socjalnych. W 2016 r. w pięciu sprawach klienci OPS uzyskali 
zatrudnienie (usamodzielnili się) i przezwyciężyli trudności związane 
z wychowywaniem dzieci; w 2017 r. doszło do usamodzielnienia w 10 sprawach, 
m.in. w wyniku podjęcia przez klientów zatrudnienia połączonego 
z ustabilizowaniem sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, odbywaniem terapii 
odwykowej przy pomocy psychologa; w I pół. 2018 r. 11 klientów OPS 
usamodzielniło się m.in. w wyniku podjęcia pracy zarobkowej i przezwyciężeniem 
trudności związanych z wychowywaniem dzieci, 

(akta kontroli str. 383-448) 

c) W okresie objętym kontrolą NIK, do Ośrodka i do Burmistrza, nie wpłynęły skargi 
dotyczące jakości pracy pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 7, 231) 

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

 

Ośrodek prawidłowo przygotował Strategię Gminną. Coroczne oceny zasobów 
pomocy społecznej  zawierały wymagane dane dotyczące skali potrzeb, prognoz na 
kolejne lata, liczby zatrudnianych i potrzebnych pracowników socjalnych oraz 
wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. Prowadzonej przez pracowników 
socjalnych Ośrodka skuteczna praca socjalna doprowadziła w 33 sprawach 
do usunięcia w objętym kontrolą NIK okresie przyczyn powodujących udzielanie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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pomocy społecznej. W 26 spośród tych spraw, dzięki intensywnej pracy 
pracowników socjalnych, doszło do usamodzielnienia się klientów. 

 

2. Warunki pracy pracowników socjalnych 

2.1. Ocena ryzyka zawodowego pracowników socjalnych 

Dyrektor Ośrodka podała, że w zarządzeniu Nr 2/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 października 2015 r. w sprawie 
procedur postępowania z trudnym klientem oraz w sytuacjach zagrożenia agresją ze 
strony klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, „pracodawca 
ocenił ryzyko zawodowe pracowników socjalnych. Dokument zawierający 
wspomnianą ocenę ryzyka stanowił jeden z elementów kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy przeprowadzonej w dniach 10, 16, 18, 19, 25 i 30 października 
2018 r.”. W ww. dokumencie oceniającym ryzyko uwzględniono zagrożenia 
wynikające z kontaktu z podopiecznymi w zakresie narażenia na agresję werbalną 
i fizyczną. W ramach środków profilaktycznych, ujętych w przytoczonym 
zarządzeniu nr 2/2015, w zakresie zmniejszania tego ryzyka, w OPS podjęto 
następujące działania: # wejścia pracowników socjalnych w asyście policji 
w szczególnie agresywne środowiska, gdzie istnieje ryzyko zaistnienia przemocy 
fizycznej; # wejścia pracownika socjalnego w asyście drugiego pracownika 
socjalnego (lub kierownika sekcji metodycznej) w środowiska, w których istnieje 
ryzyko zaistnienia przemocy werbalnej; # wyposażenie pracowników socjalnych 
w służbowe telefony komórkowe; # opracowanie procedury postępowania z trudnym 
klientem oraz w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów OPS; 
# przeprowadzenie kursu samoobrony dla pracowników socjalnych. W ww. 
zarządzeniu Nr 2/2015 Dyrektora Ośrodka, na str. 5, m.in. zamieszczono 
obowiązujące pracowników następujące polecenie cyt. „Jeśli w ocenie pracownika 
dojdzie do sytuacji, w której uzna, że nie panuje nad przebiegiem rozmowy, a klient 
dopuszcza się agresji, należy w pierwszej kolejności włączyć „przycisk 
bezpieczeństwa” (urządzenie powinno zawsze znajdować się w „zasięgu ręki”) 
i w miarę możliwości opuścić pokój”. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia, 
zamieszczono listę 65 pracowników Ośrodka, którzy własnoręcznym podpisem 
potwierdzili, że „zapoznali się z procedurą postępowania z trudnym klientem oraz 
w sytuacjach zagrożenia agresją ze strony klientów”. 

(akta kontroli str. 287, 289, 295-306) 

Przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny części dwukondygnacyjnego 
budynku będącej siedzibą Ośrodka, w tym m.in. dwóch pomieszczeń/pokojów 
przyjęć klientów (interesantów) OPS oraz pomieszczeń pracy pracowników 
socjalnych Ośrodka, wykazały że w żadnym z pomieszczeń nie zainstalowano 
wymienionych w zarządzeniu nr 2/2015 Dyrektora Ośrodka z dnia 21 października 
2015 r. tzw. „przycisków bezpieczeństwa”, którymi, zgodnie z tym zarządzeniem, 
pracownicy socjalni powinni posługiwać się w „przypadku uznania, że nie panują 
nad przebiegiem rozmowy, a klient dopuszcza się agresji”. Brak „przycisków 
bezpieczeństwa” w pokojach pracy wskazało 100% ankietowanych pracowników 
socjalnych Ośrodka, a „niezapewnienie do własnej dyspozycji telefonu 
komórkowego” podało 71% ankietowanych. 

(akta kontroli str. 452-456, 458) 
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Dyrektor Ośrodka nie wyjaśniła dlaczego w żadnym z pomieszczeń27, które były 
wykorzystywane przez pracowników socjalnych Ośrodka, nie zainstalowano 
tzw. „przycisków bezpieczeństwa”, wymienionych w wydanym trzy lata wcześniej 
(21 października 2015 r.) zarządzeniu nr 2/2015 Dyrektora Ośrodka. Tzw. „przyciski 
bezpieczeństwa” mają – według kierującej OPS - zostać zamontowane w ramach 
„trwającej aktualnie inwestycji”. 

(akta kontroli str. 474, 496, 535-536) 

W prawomocnym nakazie28 z dnia 30 października 2018 r., Państwowa Inspekcja 
Pracy po przeprowadzeniu w Ośrodku kontroli (w dniach 10-30 października 
2018 r.), nakazała (w terminie do 31 grudnia 2018 r.) m.in.: (1) „ocenić ponownie 
i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem pracy na 
stanowisku pracownik socjalny, uwzględniając kryteria dla kobiet w ciąży i osób 
niepełnosprawnych oraz wszystkie zagrożenia występujące na tym stanowisku 
(m.in. czynniki psychospołeczne – stres, mobbing, biologiczne)”; (2) „uwzględnić 
w opisie stanowiska pracy, w dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy pracownik socjalny, osoby pracujące na tym 
stanowisku, w tym osoby niepełnosprawne oraz wskazać środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko zawodowe”. 

(dowód: akta kontroli str. 476-484) 

Wyjaśniając, czy i w jaki udokumentowany sposób Dyrektor OPS poinformowała 
pracowników socjalnych o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także o zagrożeniach dla zdrowia 
i życia występujących przy wykonywanych pracach, Dyrektor Ośrodka podała: 
„Osoba pełniąca służbę BHP, na zlecenie Dyrektora OPS, informuje pracowników 
socjalnych o ryzyku zawodowym w czasie wstępnego szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawiając im jednocześnie do wglądu 
dokument opracowany przy udziale pracowników socjalnych w części dotyczącej 
Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowisku pracownik socjalny. Przekazanie 
informacji w omawianym zakresie potwierdzone jest podpisanym oświadczeniem 
przez pracownika socjalnego na indywidualnej Karcie Szkolenia Wstępnego 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

 (akta kontroli str. 287, 289-290, 307) 

Na zamieszczone w anonimowej ankiecie pytanie: „Czy pracodawca opracował dla 
Pani/Pana ocenę ryzyka zawodowego dla Państwa stanowiska pracy i podjął 
działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożeń ?” – „tak” 
odpowiedziało 14% ankietowanych; - „nie” odpowiedziało 57% respondentów, 
a 29% ankietowanych pracowników socjalnych (czyli blisko 1/3 badanych) 
nie wiedziało, czy powyższa ocena ryzyka zawodowego dla zajmowanego 
stanowiska pracy została opracowana i czy pracodawca podjął działania mające na 
celu przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożeń.  

(akta kontroli str. 458, 465) 

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

                                                      
27 Także w tzw. pokojach przyjęć, w których pracownicy socjalni spotykali się z podopiecznymi. 
28 Nakaz nr 120154-5310-K067-Nk01/18, doręczony do Ośrodka w dniu 19 listopada 2018 r. Dyrektor OPS 
nie wniosła odwołania w przewidzianym terminie. 
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nieprawidłowości 



 

17 

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

W okresie 2016-2018 (I półrocze) kwestie przestrzegania przepisów i zasad BHP 
nie były przedmiotem nadzoru i kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 
Przestrzeganie zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy nie 
było przedmiotem nadzoru i kontroli także ze strony Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. PIP przeprowadziła natomiast kontrolę w OPS w dniach 10-30 
października 2018 r. 

(akta kontroli str. 287, 290-291) 

Wśród pracowników Ośrodka nie wyłoniono społecznego inspektora pracy. 
W okresie objętym kontrolą NIK, Inspektor z Urzędu Miasta i Gminy Środa 
Wielkopolska nie przeprowadzał w OPS kontroli BHP. 

(akta kontroli str. 287, 291) 

Dyrektor Ośrodka podała, że pracownicy socjalni zostali wyposażeni w rękawiczki 
ochronne posiadające stosowny atest (CE0321). Wspomniane rękawiczki dla 
pracowników socjalnych pracujących w terenie dostępne są w każdym samochodzie 
służbowym oraz u kierownika sekcji usług opiekuńczych. Dyrektor wskazała, 
że z uwagi na ambiwalentne podejście pracowników socjalnych do kwestii 
szczepień ochronnych, mając na uwadze poszanowanie woli i przekonań 
pracowników nie zalecono szczepień ochronnych dla pracowników socjalnych 
przeciwko takim chorobom jak zakażenie grzybami czy wirusami. 

(akta kontroli str. 287, 291) 

Połowa ankietowanych pracowników socjalnych OPS wskazała, że podczas pracy 
w terenie korzysta ze środków ochrony sanitarnej. 

(akta kontroli str. 464) 

Przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny pomieszczeń przeznaczonych do 
stałej pracy pracowników socjalnych wykazały, że spełniały one, co do zasady, 
warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy29. Jednak nie we wszystkich pomieszczeniach dojście do stanowiska pracy 
(biurek) były bezpieczne i wygodne (§ 47 ust. 1 rozporządzenia), gdyż ich szerokość 
nie przekraczała 0,75m, a w dwóch „pomieszczeniach stałej pracy” (tj. takich, 
w których łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby 
przekracza 4 godziny) nie była spełniona norma co najmniej 13m3 wolnej objętości 
pomieszczenia przypadających na każdego z pracowników socjalnych jednocześnie 
tam zatrudnionych oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej 
przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. (§ 19 ust. 2 rozporządzenia). 

(akta kontroli str. 452-456) 

Według odpowiedzi ankietowanych pracowników socjalnych średnia liczba 
kilometrów pokonywana przez pracownika socjalnego w ciągu jednego dnia pracy to 
9,9 km (max 35 km, min 3 km) oraz, że pracodawca w celu ułatwienia dojazdu 
do podopiecznych podczas pracy w terenie udostępniał wszystkim samochód 
służbowy30.  

(akta kontroli str. 460) 

                                                      
29 Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650, tekst jednolity, ze zm. – dalej: rozporządzenie BHP 

30 Jednocześnie zaznaczono, że „samochód służbowy jest jeden dlatego dostęp do niego jest trudny”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą, wszyscy pracownicy Ośrodka, w tym pracownicy 
socjalni, posiadali aktualne badania lekarskie (profilaktyczne) wraz z orzeczeniem 
o dopuszczeniu do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku oraz aktualne 
potwierdzenia odbycia szkoleń BHP. 

(akta kontroli str. 474, 497) 

W kontrolowanym przez NIK okresie, dwóch pracowników socjalnych Ośrodka 
uległo wypadkowi przy pracy. Oba wypadki miały miejsce podczas wykonywania 
przez tych pracowników socjalnych „pracy terenowej”. Pierwszy wypadek nastąpił 
w dniu 19 kwietnia 2016 r. - podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego  
pracownica została pogryziona przez psy. Drugi wypadek miał miejsce w dniu 
30 stycznia 2018 r. podczas pokonywania schodów w miejscu zamieszkania 
podopiecznego Ośrodka. 

(akta kontroli str. 474, 497, 529-530) 

W wystąpieniu31 z dnia 5 listopada 2018 r., PIP po przeprowadzeniu w Ośrodku 
kontroli, wniosła m.in. o: (1) „zapewnienie prowadzenia dokumentacji ze szkolenia 
okresowego z zakresu BHP w postaci: a) programu szkolenia, b) dziennika zajęć, 
c) protokołu przebiegu egzaminu, d) rejestru wydanych zaświadczeń”; 
(2) „zapewnienie dokonywania oceny ryzyka zawodowego związanego 
z wykonywaną pracą w zakładzie, przez odpowiedni zespół”; (3) „ustalenie 
w umowie o pracę zawartej z jednym z pracowników faktycznego wymiaru czasu 
pracy jako pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną w środowisku”. 
W nakazie32 z dnia 30 października 2018 r., PIP po kontroli nakazała (w terminie do 
31 grudnia 2018 r.) m.in.: (1) „ustalić w porozumieniu z pracownikami lub ich 
przedstawicielami częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych z dziedziny 
BHP”; (2) „ocenić ponownie i udokumentować ryzyko zawodowe związane 
z wykonywaniem pracy na stanowisku pracownik socjalny, uwzględniając kryteria 
dla kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych oraz wszystkie zagrożenia występujące 
na tym stanowisku (m.in. czynniki psychospołeczne – stres, mobbing, biologiczne)”; 
(3) „uwzględnić w opisie stanowiska pracy, w dokumencie potwierdzającym 
dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownik socjalny, 
osoby pracujące na tym stanowisku, w tym osoby niepełnosprawne oraz wskazać 
środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe”; (4) „ustalić rodzaje środków 
ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania na poszczególnych 
stanowiskach pracy w zakładzie”; (5) „zapewnić oznakowanie dróg i wyjść 
ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczeń obiektu budowlanego, w którym mogą 
przebywać pracownicy”. Dyrektor Ośrodka nie wniosła odwołania od ww. nakazu.  

(akta kontroli str. 476-484, 534) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niespełnianiu w dwóch  
pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników socjalnych, powierzchni 
i kubatury zgodnej z wymogami rozporządzenia BHP. Zaniżenie tych norm nie było 
jednak znaczne. 

(akta kontroli str. 452-456) 

2.3. Przypadki naruszania praw pracowniczych pracowników 
socjalnych, w tym mobbing 

                                                      
31 Wystąpienie, oznaczone nr 120154-5310-K067-Ws01/18, doręczono do Ośrodka w dniu 19 listopada 2018 r. 
32 Nakaz nr 120154-5310-K067-Nk01/18, doręczono do Ośrodka w dniu 19 listopada 2018 r. 
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Dyrektorowi OPS nie były znane przypadki naruszenia w Ośrodku przepisów 
o równym traktowaniu pracowników socjalnych, w tym o ich molestowaniu, 
dyskryminacji lub mobbingu. Procedury antymobbingowe zostały wprowadzone 
w Ośrodku w 2017 r., zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 8 września 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Środzie Wielkopolskiej. W rozdziale III przytoczonego zarządzenia, 
w § 6 podano, że Dyrektor OPS realizuje politykę antymobbingową m.in. poprzez 
określanie precyzyjne zakresu obowiązków i uprawnień, podległości; określenie 
szczegółowych kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień. W rozdziale V ww. 
zarządzenia nr 6/2017 określono procedurę postępowania w przypadku wystąpienia 
wrogich zachowań wymienionych w § 8 zarządzenia (przykładowo: „działań 
uderzających w pozycję zawodową pracownika”). 

(akta kontroli str. 287, 291, 312-321) 

Do dnia zakończenia kontroli NIK, Dyrektor Ośrodka nie określiła w sposób 
sformalizowany, przewidzianych w przytoczonym wyżej § 6 zarządzenia Nr 6/2017 
Dyrektora Ośrodka z dnia 8 września 2017 r. dot. wewnętrznej polityki 
antymobbingowej, cyt. „szczegółowych kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień”.  

(akta kontroli str. 315) 

Kwestie przestrzegania praw pracowniczych (pracowników socjalnych OPS) 
w kontrolowanym przez NIK okresie, nie były przedmiotem badania sądów pracy, 
Państwowej Inspekcji Pracy, organów Gminy Środa Wielkopolska. 

(akta kontroli str. 287, 291) 

Dyrektor Ośrodka podała, że w OPS obowiązuje „Polityka antymobbingowa”, która 
określa procedury postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska mobbingu na 
terenie zakładu pracy. Ponadto zawiera ona informacje dotyczące równego 
traktowania w zatrudnieniu. W momencie zatrudnienia każdy pracownik zostaje 
zapoznany z treścią wspomnianej „Polityki antymobbingowej”. Kopie „Polityki 
antymobbingowej” w każdym momencie dostępne są także do wglądu 
u kierowników poszczególnych sekcji. 

(akta kontroli str. 287, 291-292) 

Udzielając odpowiedzi na pytanie ujęte w anonimowej ankiecie: „Czy w Pani/Pana 
odczuciu w Państwa jednostce dochodziło wobec pracowników w ciągu ostatnich 
3 lat do przypadków: mobbingu, nierównego traktowania, dyskryminacji ?”,  38% 
ankietowanych odpowiedziało „tak” na pytanie dotyczące mobbingu wobec 
pracowników (31% odpowiedziało „nie” oraz 31% „nie wiem”); 86% respondentów 
odpowiedziało „tak” na pytanie dotyczące nierównego traktowania pracowników 
w OPS; 38% badanych potwierdziło występowanie w OPS przypadków 
dyskryminacji (54% było przeciwnego zdania). 

(akta kontroli str. 465) 

Dyrektor Ośrodka podała, że w latach 2016-2018 (I półrocze) nie otrzymała skarg 
pracowników socjalnych „o nierównym traktowaniu” lub „dyskryminacji”. Teksty 
przepisów dotyczące równego traktowania w okresie zatrudnienia zawarte 
w Kodeksie pracy, dostępne są do wglądu pracowników socjalnych w sekretariacie 
Ośrodka. 

(akta kontroli str. 474, 498, 533) 

Pracownicy socjalni (38%) wskazali w ankietach dla NIK, ze ich zdaniem w Ośrodku 
dochodziło do przypadków mobbingu oraz nierównego traktowania. Odnosząc się 
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do tych opinii Dyrektor OPS wyjaśniła, „Zupełnie niezrozumiałe są dla mnie 
odpowiedzi z zakresu mobbingu, nierównego traktowania czy dyskryminacji, bowiem 
nigdy, a nie tylko w okresie objętym kontrolą NIK, żaden z pracowników 
nie wskazywał na to, iż doświadczał problemów w w/w obszarach”. 

 (akta kontroli str. 465, 543-544) 

Przepisy dotyczące czasu pracy pracowników socjalnych zostały ujęte 
w Regulaminie pracy obowiązującym w OPS. Udokumentowanie czasu pracy 
pracownika socjalnego zawiera roczna karta ewidencji czasu pracy. Podstawą takiej 
ewidencji były listy obecności i wnioski urlopowe oraz rejestr pracy w godzinach 
nadliczbowych i wyjść prywatnych. W okresie objętym kontrolą, 15 z 18 
pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku posiadało uprawnienia do 
wykorzystania dodatkowego urlopu, z tego 11 pracowników socjalnych wykorzystało 
dodatkowy urlop w kontrolowanym okresie. W przypadku dwóch pracowników 
socjalnych, nastąpiła zbieżność w uprawnieniach do skorzystania z dodatkowego 
urlopu z tytułu wykonywania pracy pracownika socjalnego z innym tytułem do 
dodatkowego urlopu. Na wniosek tych dwóch pracowników, odpowiedni urlop został 
im udzielony. Pozostali dwaj pracownicy socjalni nie złożyli wniosku o dodatkowy 
urlop w kontrolowanym okresie, gdyż nabyli uprawnienia do pierwszego 
dodatkowego urlopu w lipcu 2017 r. i we wrześniu 2018 r., co oznaczało, że muszą 
wykorzystać dodatkowy urlop odpowiednio do grudnia 2019 r. i sierpnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 288, 292) 

PIP w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 listopada 2018 r., wnosiła m.in. o: 
„uaktualnienie zapisów regulaminu pracy w zakresie obowiązującego w zakładzie 
rozkładu czasu pracy”; „jednoznaczne ustalenie w regulaminie pracy godzin 
rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej obowiązującej w zakładzie”; „niezwłoczne 
udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe 
w poprzednich okresach rozliczeniowych czasu pracy” (dotyczyło pięciu 
pracowników); naliczenie i wypłacenie jednej z pracownic „zaniżonego ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”; ustalenie w umowie o pracę 
z inną pracownicą „faktycznego wymiaru czasu pracy jako pracownika socjalnego 
świadczącego pracę socjalną w środowisku”. 

(akta kontroli str. 477-480) 

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

Dyrektor, przez okres ponad roku od wprowadzenia Zarządzenia Nr 6/2017 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 8 września 
2017 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, 
nie zrealizowała postanowienia tego zarządzenia dotyczącego „określenia 
szczegółowych kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień” (§ 6 pkt 4 Wewnętrznej 
Polityki Antymobbingowej). 

(akta kontroli str. 315) 

W wyjaśnieniu Dyrektor OPS nie podała przyczyn nieustalenia tych kryteriów. 
Wskazała natomiast na, udokumentowane protokołem, spotkanie z pracownikami 
sprawującymi funkcje kierownicze w Ośrodku, przeprowadzone w dniu 14 listopada 
2016 r. (tj. około 10 miesięcy przed wydaniem ww. zarządzenia Nr 6/2017), które 
dotyczyło szczegółowych kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień także dla 
pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 497-498, 531-532) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK wskazuje na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r. (I PK 35/11)33, 
w uzasadnieniu którego SN stwierdził m.in., że realizowanie przez pracodawcę 
obowiązku przeciwdziałania mobbingowi polega w szczególności na szkoleniu 
pracowników, informowaniu ich o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, 
czy też opracowaniu i stosowaniu procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie 
tego zjawiska. 

 

2.4. Współpraca pracowników socjalnych z innymi organami 
i instytucjami 

Przy realizacji swoich zadań Ośrodek współpracował z wieloma podmiotami. 
Podstawą takiej współpracy było 16 umów, porozumień i deklaracji, dotyczących 
optymalnego rozwiązywania problemów socjalnych. Przykładowo, w okresie objętym 
kontrolą, obowiązywały m.in.: (1) porozumienie partnerskie o współpracy na rzecz 
osób bezdomnych zawarte pomiędzy Dyrektorem OPS a Komendantem Straży 
Miejskiej, Komendantem Komendy Powiatowej Policji, Komendantem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej; (2) porozumienie 
o współpracy pomiędzy OPS a Stowarzyszeniem WIOSNA w Krakowie dotyczące 
niesienia pomocy rzeczowej podopiecznym Ośrodka; (3) porozumienie na rzecz 
resocjalizacji osób osadzonych pomiędzy OPS, a Aresztem Śledczym w Środzie 
Wielkopolskiej; (4) umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy OPS, a Fundacją 
Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA na rzecz realizacji warsztatów szkoleniowych 
dla kadry Ośrodka  pn. „Asystent seniora z niepełnosprawnością”; (5) porozumienie 
pomiędzy OPS a NZOZ Przychodnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia w Środzie Wielkopolskiej, o współpracy na rzecz osób i rodzin 
dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu; (6) porozumienie pomiędzy OPS 
a Fundacją Rewaloryzacji Miasta Śrem – Centrum Integracji Społecznej w Śremie, 
o współpracy na rzecz przeciwdziałania bezdomności; (7) porozumienie pomiędzy 
Ośrodkiem a Stowarzyszeniem Pomagamy Będącym w Potrzebie o współpracy 
na rzecz przeciwdziałania bezdomności kobiet; (8) umowa pomiędzy OPS 
a Stowarzyszeniem Pomocy „KRĄG” na wykonanie zadania: zapewnienie miejsc 
w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 
na rok 2018. 

(akta kontroli str. 288, 292-374) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, nie wystąpiły 
problemy na tle współpracy pracowników socjalnych OPS z takimi podmiotami, 
takimi jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, Urząd Miasta i Gminy 
w Środzie Wielkopolskiej, Kuratorzy. Wieloletnia praca wszystkich tych podmiotów, 
liczne wspólne konferencje oraz „spotkania robocze”, na których „dotyka się” 
codziennych problemów w pracy poszczególnych służb i ustala zasady współpracy, 
pozytywnie kształtują relacje między pracownikami tych instytucji na terenie powiatu 
średzkiego. 

(akta kontroli str. 288, 294) 

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

                                                      
33 Treść wyroku z uzasadnieniem dostępna jest pod adresem: 
 http://sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PK%2035-11-1.pdf 
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2.5. Bezpieczeństwo pracy pracowników socjalnych w Ośrodku 
i w terenie 

W kontrolowanym okresie nie było przypadków naruszenia wobec pracowników 
socjalnych OPS przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny34 
dotyczących ochrony funkcjonariuszy publicznych. 
Dyrektor Ośrodka podała, że OPS zapewnia pracownikom socjalnym korzystanie 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych poprzez: (1) uzyskanie 
informacji w zakresie przysługujących im praw dotyczących ochrony przewidzianej 
dla funkcjonariuszy publicznych; (2) wsparcie ze strony przełożonych (dyrektora 
OPS oraz kierowników sekcji) w zakresie podjęcia stosownych działań w przypadku 
wystąpienia zachowań niepożądanych; wsparcie prawne radcy prawnego 
w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych. Według Dyrektor Ośrodka, 
celem przeciwdziałania zagrożeniom, pracodawca podejmował odpowiednie środki 
prewencyjne.  

(akta kontroli str. 288, 375) 

Oględziny części obiektu, będącego siedzibą Ośrodka wykazały, że nie było 
zainstalowanego w nim monitoringu wizyjnego oraz nie był on objęty fizyczną 
ochroną. 

(akta kontroli str. 452-456) 

W anonimowej ankiecie, na postawione pytanie: „Czy w pokoju, w którym Pani/Pan 
pracuje znajduje się przycisk bezpieczeństwa?” – „nie” odpowiedziało 100% 
badanych. Natomiast 50% ankietowanych pracowników socjalnych stwierdziło, 
że „nie czuje się bezpiecznie podczas pracy w biurze”, a 91% respondentów podało, 
że „nie czuje się bezpiecznie podczas pracy w terenie”. Na pytanie zamieszczone 
w anonimowej ankiecie: „Czy podczas pracy w terenie w związku z podejrzeniem 
zagrożenia korzysta Pani/Pan ze środków ochrony ?”: asysta („tak” – odpowiedziało 
86% ankietowanych); gaz pieprzowy („tak” – 7%); umiejętności nabyte podczas 
kursu samoobrony („tak” – 21%); środki ochrony sanitarnej („tak” – 50%). Zaledwie 
29% ankietowanych pracowników socjalnych stwierdziło, że „zapewniono im do 
własnej dyspozycji telefon komórkowy”, a 71% badanych podało, że „nie 
zapewniono”. 

Wśród uzasadnień oceny braku poczucia bezpieczeństwa podczas pracy w terenie, 
podanych w anonimowych ankietach, były m.in. takie: „Ograniczony dostęp do 
samochodu służbowego, z asysty korzystam sporadycznie”; „Występują zagrożenia 
ze strony klienta w pracy terenowej. Dużym obciążeniem jest telefon interwencyjny 
przekazywany pomiędzy pracownikami co tydzień. Pracuję wtedy całą dobę przez 
7 dni. Telefon ten jest wykorzystywany w sytuacji gdy należy odebrać dziecko 
z rodziny. Takie działania powinny podejmować inne służby, które pracują 
w systemie zmianowym. Nasz tydzień pracy to 40 godz. a przy tego rodzaju pracy 
nie odpoczywamy. Telefon dyżurny jest obsługiwany w święta, wtedy nie mamy 
kontaktu z naszymi rodzinami. Ten telefon jest dużym stresem. Może na jego numer 
zadzwonić każdy i o każdej porze”; „Nieprawidłowa organizacja wyjść w teren. Brak 
komfortu psychicznego. Zbyt małe środki na zabezpieczenie odzieży w terenie”; 
„Jest to pomoc i wspólne wejście w środowisko na zasadzie wypracowanej 
współpracy; brak dostępu do środków dezynfekcji, maseczek; brak służbowej 
odzieży terenowej”; „Poza pracownikami socjalnymi mogę korzystać z pomocy 
koleżanki w wejściu w środowisko sporadycznie z uwagi na fakt iż każdy 
z pracowników ma zbyt dużo własnych zajęć”; „Korzystam z asysty innego 

                                                      
34 Jednolity tekst ustawy: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.  
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pracownika socjalnego bardzo rzadko, tylko w sytuacjach zagrożenia, gdy mogę je 
przewidzieć”. 

Brak poczucia bezpieczeństwa w biurze, ankietowani pracownicy socjalni 
uzasadniali m.in. tym, że: „W biurze przyjęć spotykam agresywnych, pod wpływem 
alkoholu klientów. Brak możliwości ucieczki lub zaalarmowania przyciskiem 
bezpieczeństwa, którego nie ma”; „W pokoju zostaję sama z klientem, zdarza się że 
jest agresywny. Gdy stanie przy drzwiach nie mam możliwości ucieczki, nie ma 
przycisków bezpieczeństwa”; „Brak przycisków w razie niebezpiecznego klienta. 
Brak ochrony”. „Dostęp do biura mają wszyscy, złe usytuowanie mebli w pokoju 
przyjęć tj. siedzę tyłem do drzwi, a pomieszczenie jest bardzo wąskie”; 
„Złe zaplanowanie rozmieszczenia biurek [w pokoju przyjęć] utrudnia drogę ewent. 
ucieczki w przypadku zagrożenia”; „Brak ochrony, przycisków bezpieczeństwa. 
Do Ośrodka jak i do biur ma dostęp każdy”. 

Poproszeni o krótki opis przykładowej sytuacji zagrożenia, respondenci m.in. podali: 
„Podczas wywiadu poprzedzającego ustalenie odpłatności za DPS mąż klientki 
kierował wyzwiska, wyganiał z domu”; „Podczas ustalania planu pomocy, 
roszczeniowy klient nie zgadzając się z ustaleniami, gniótł dokumenty używając 
agresji werbalnej”; „Klient nie wiedząc że to pracownik socjalny, wyszedł po 
przebudzeniu z toporkiem”; „Klient pod wpływem alkoholu wbiega do biura chwyta 
krzesło i nim rzuca bo nie chcemy wypłacić pieniędzy. Klient po opuszczeniu 
Zakładu Karnego pod wpływem alkoholu”; „Podczas rozmowy z bezdomnym 
na dworcu kolejowym w Środzie Wlkp. bezdomny wyjął nóż grożąc, że mam go 
zostawić w spokoju i nie zadawać pytań. Blokowanie drzwi - osoby zaburzone 
psychicznie, sprawca przemocy, i przypadek osoby zaburzonej na tle seksualnym”. 

(akta kontroli str. 458, 461, 464, 47- 472) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że z uwagi na ograniczone środki finansowe, celem 
zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku nawiązano współpracę z Komendą 
Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej, która podejmuje niezwłoczne działania 
w przypadku zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia pracowników OPS. 
Ponadto, z uwagi na dużą częstotliwość spotkań grup roboczych odbywających się 
w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Wielkopolskiej, 
funkcjonariusze policji często bywają w Ośrodku, co zapewnia dodatkowe 
bezpieczeństwo pracownikom. Punkt informacyjny znajdujący się na parterze 
budynku (w którym znajduje się siedziba OPS) ma na celu zapobieganie wejścia 
podopiecznych Ośrodka na piętro. Obsługa podopiecznych odbywa się w dwóch 
pokojach przyjęć na parterze budynku, wyposażonych w telefony stacjonarne. 
Według Dyrektor OPS lokalizacja pomieszczeń przyjęć interesantów na parterze 
obiektu, umożliwia w najbardziej krytycznych sytuacjach ewentualną ewakuację 
pracownika socjalnego przez okno (wysokość od parapetu do podłoża wynosi 
bowiem ok. 140 cm). Dyrektor Ośrodka podała też, że w budżecie Ośrodka na rok 
2018 zabezpieczono środki na wymianę drzwi (na szklane) w pokojach przyjęć 
podopiecznych oraz na półpiętrze. Ponadto w budżecie Ośrodka na rok 2019 
wnioskowano także o zabezpieczenie środków na zakup przycisków 
bezpieczeństwa (dla pokoi przyjęć i na informacji) połączonych ze sygnalizacją 
świetlną i dźwiękową na holu OPS. 

(akta kontroli str. 288, 376) 

Wymieniając rodzaje środków ochrony osobistej pracowników socjalnych, w które 
pracodawca wyposażył ich w związku z pracą poza OPS (praca w terenie), Dyrektor 
Ośrodka podała, że pracownicy ci korzystają z atestowanych rękawiczek 
ochronnych znajdujących się w samochodach służbowych oraz u kierownika sekcji 
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usług opiekuńczych. Szanując wolę pracowników socjalnych pracujących w terenie, 
pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną 
i obuwie robocze oraz ich czyszczenie. Pracownik ma zatem możliwość zakupu 
środków ochrony osobistej takich jak odzież i obuwie we własnym zakresie, przy 
uwzględnieniu indywidualnych gustów i upodobań. Zasady wypłacania ekwiwalentu 
pieniężnego za odzież ochronną, obuwie robocze i ekwiwalentu za czyszczenie 
odzieży roboczej, Dyrektor Ośrodka uregulowała w zarządzeniu nr 5/2015 z dnia 
29 grudnia 2015 r. W zał. nr 1 do ww. zarządzenia określono m.in. normy przydziału 
i zużycia odzieży ochronnej dla pracowników socjalnych. 

 (akta kontroli str. 288, 376, 380-382) 

Pracownicy socjalni, przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego 
oraz świadczeniu pracy socjalnej w środowisku, korzystali z uczestnictwa drugiego 
pracownika socjalnego lub asysty funkcjonariusza Policji każdorazowo przy 
wystąpieniu takiej potrzeby. Dyrektor Ośrodka wskazała, że z uwagi na oczywistość 
i powszechność podejmowania takiego typu działań nie prowadzi się żadnej 
ewidencji tego rodzaju czynności służbowych. Zasady udziału drugiego pracownika 
socjalnego w czynnościach służbowych są także niesformalizowane. Podejmując 
czynności służbowe pracownicy socjalni działają bowiem w oparciu o zasady 
współpracy.  

(akta kontroli str. 288, 377) 

Według Dyrektor Ośrodka „w badanym okresie nie stwierdzono ataków na 
pracowników socjalnych. Zdarzały się jedynie groźby słowne pod adresem 
pracowników w sytuacji braku zadowolenia z formy bądź wysokości otrzymanej 
pomocy, w których podopieczny deklarował złożenie skargi na pracownika 
do Dyrektora bądź Burmistrza”.  

(akta kontroli str. 288, 378, 474, 497, 529-530) 

Ankietowani pracownicy socjalni Ośrodka podali, że w całej ich karierze zawodowej 
miały miejsce poniższe formy agresji fizycznej: popchnięcie (u 23% ankietowanych); 
uderzenie/kopnięcie (u 8% ankietowanych); grożenie użyciem niebezpiecznego 
narzędzia (u 25% ankietowanych); blokowanie wyjścia (u 71% ankietowanych); 
molestowanie seksualne (u 25% ankietowanych); niszczenie dokumentów (u 36% 
ankietowanych). 

(akta kontroli str. 462-463) 

83% ankietowanych pracowników socjalnych podało, że podejmowało działania 
w związku z przypadkami doznania agresji fizycznej. Samodzielnie rozwiązywało 
problem agresji fizycznej oraz skorzystało z pomocy współpracownika 
43% badanych, a 64% zgłosiło zdarzenie zwierzchnikowi. 

(akta kontroli str. 464) 

Dyrektor Ośrodka podała, że „Podczas spotkań kierownika sekcji metodycznej oraz 
dyrektora Ośrodka z pracownikami socjalnymi pracującymi w terenie ustalono, 
że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek potrzeby udziału drugiego pracownika 
socjalnego w czynnościach służbowych pracownika socjalnego zainteresowany 
pracownik socjalny sam ustala, który z pracowników wychodzi z nim w teren 
i zgłasza ustnie taką potrzebę do kierownika sekcji metodycznej. Nadrzędną ideą 
pracodawcy jest bowiem wzajemne zaufanie i profesjonalizm pracowników. (…) 
W sytuacjach szczególnie trudnych, drugim pracownikiem socjalnym 
uczestniczącym w czynnościach służbowych jest sam kierownik sekcji metodycznej. 
W sytuacjach, w których istnieje obawa wystąpienia zachowań agresywnych 
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ze strony podopiecznego w czynnościach służbowych uczestniczy także 
funkcjonariusz Policji”. 

(akta kontroli str. 288, 378) 

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wielkopolskiej - poinformował35, 
że w latach 2016 – 2018 (I pół.), funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Środzie Wielkopolskiej nie odnotowali incydentów związanych z czynną i/lub 
werbalną napaścią na pracowników socjalnych OPS podczas i w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych oraz, że zarówno Dyrektor OPS, 
jak i pracownicy OPS nie zwracali się do niego o udzielenie asysty. Dalej podał, 
że w opisanym wyżej czasookresie występowały sytuacje, kiedy ww. osoby na 
bieżąco uzgadniały działania polegające m.in. na kontroli rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty”, czy też kontroli innych miejsc wymagających obecności 
pracownika socjalnego, a także dzielnicowego. Zdaniem Komendanta stopień 
bezpieczeństwa pracowników socjalnych realizujących swoje obowiązki w biurze, 
jak również podczas pracy w terenie, należy uznać za zadowalający. 

(akta kontroli str. 451, 488) 

W kontrolowanym przez NIK okresie, OPS nie kierował pozwów o ochronę dóbr 
osobistych pracowników socjalnych. 

(akta kontroli str. 288, 378) 

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

Pracownikom socjalnym nie została zapewniona możliwość realizowania procedur 
postępowania z trudnym klientem, określonych w zarządzeniu Nr 2/2015 Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 października 
2015 r. W pomieszczeniach Ośrodka przeznaczonych do bezpośrednich kontaktów 
z klientami nie zostały bowiem zainstalowanie tzw. przyciski bezpieczeństwa, 
umożliwiające wezwanie przez pracownika pomocy w sytuacjach tego 
wymagających, o czym stanowi punkt 2.5 procedury wprowadzonej tym 
zarządzeniem. 

(akta kontroli str. 452-456) 

Dyrektor OPS podała, że lokalizacja pomieszczeń przyjęć interesantów na parterze 
obiektu, umożliwia w najbardziej krytycznych sytuacjach ewentualną ewakuację 
pracownika socjalnego przez okno (wysokość od parapetu do podłoża wynosi 
bowiem ok 140 cm 

 (akta kontroli str. 288, 376, 473, 494) 

NIK wskazuje, że możliwość ewakuowania się przez okno nie stanowi 
wystarczającego środka do zapewnienia należytego bezpieczeństwa pracowników 
w sytuacji agresywnego zachowania się klienta. Nie mniej istotne jest, 
że ewentualna ucieczka z pomieszczenia przez, tak usytuowane jak to wskazała 
w wyjaśnieniu Dyrektor, okno nie spełnia wymogu „bezpiecznej drogi ewakuacyjnej”, 
o której mowa w punkcie 2.9 tejże instrukcji. 

 

 

 

                                                      
35 w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o NIK. 
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W Ośrodku stworzone zostały warunki umożliwiające realizowanie prze 
pracowników socjalnych ich zadań, choć w nieznaczny sposób nie były osiągnięte 
niektóre wymagania BHP dotyczące miejsc pracy. Podejmowane były działania 
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych, które 
jednak nie doprowadziły do poprawy poczucia bezpieczeństwa u tych pracowników. 

 

3. Możliwość rozwoju oraz wsparcie merytoryczne 
i psychologiczne pracowników socjalnych 

3.1. Kwalifikacje i szkolenia pracowników socjalnych 

a) Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadali kwalifikacje wymagane 
do wykonywania tego zawodu. 

(akta kontroli str. 250-255) 

b) W latach 2016-2018 (I półrocze), 18 pracowników socjalnych Ośrodka z różną 
częstotliwością było kierowanych na specjalistyczne szkolenia lub kursy podnoszące 
ich kwalifikacje. Pięciu pracowników socjalnych (28%), w okresie objętym kontrolą 
NIK, uczestniczyło tylko w jednym szkoleniu, sześciu pracowników (33%) odbyło 
tych szkoleń od siedmiu do ośmiu, a siedmiu pracowników socjalnych (39%) 
uczestniczyło w od dwóch do sześciu szkoleń. Dyrektor OPS wykazała, że wszyscy 
pracownicy socjalni zostali w ww. okresie objęci superwizją36, która zgodnie 
z legalną definicją zamieszczoną w art. 121a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 
polegała 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. 

(akta kontroli str. 250-255, 475, 500) 

Według Dyrektor Ośrodka, „analiza potrzeb w zakresie szkoleń dla pracowników 
socjalnych dokonywana jest rokrocznie na jednym ze spotkań sekcji metodycznej. 
Z uwagi na złożoność problemów i wielozadaniowość pracy pracowników socjalnych 
analiza ta jest dokonywana także w trakcie roku kalendarzowego. Pracownicy 
socjalni mogą każdorazowo zgłaszać potrzeby w zakresie szkoleń do kierownika 
sekcji metodycznej. Ponadto kierownik sekcji metodycznej składa ofertę szkoleń 
pracownikom socjalnym. Po wpłynięciu oferty są dekretowane i przekazywane do 
poszczególnych sekcji zgodnie z tematyką szkolenia, w tym zgodnych 
z charakterem pracy sekcji metodycznej zatrudniającej pracowników socjalnych. 
Szkolenia dla pracowników socjalnych wskazane w zestawieniu dla potrzeb kontroli  
NIK w większości były szkoleniami odpłatnymi. Dla 16 pracowników socjalnych 
uczestniczących w szkoleniach, pracodawcach w 100% dokonał zwrotu ich kosztów. 
Zakres szkoleń dotyczył specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego”. 

(akta kontroli str. 475, 500-501) 

Na pytanie zawarte w anonimowej ankiecie „Czy w ciągu ostatnich 3 lat pracodawca 
zapewnił Pani/Panu możliwość uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój 
osobisty, (radzenie sobie ze stresem, emocjami, komunikacja, praca zespołowa)” – 

                                                      
36 http://www.poradnictwo.org.pl/superwizja-pracy-socjalnej/ : Superwizja pracy socjalnej to szczególny, 
wieloaspektowy ogląd pracy, służący rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych 
z wykonywaniem pracy. To dwustronny proces pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, 
osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę 
i sprzężenie zwrotne (feedback). Warunkiem powodzenia tak zaplanowanego przedsięwzięcia jest zgoda 
uczestników superwizji na ujawnienie swoich doświadczeń w pracy z ludźmi i na ich analizę. 
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100% badanych odpowiedziało „nie” o możliwości uczestniczenia w szkoleniach 
w zakresie zarządzania emocjami; 93% ankietowanych odpowiedziało „nie” 
o możliwości uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój osobisty 
w zakresie komunikacji interpersonalnej; 86% badanych pracowników socjalnych 
odpowiedziało „nie” o zapewnieniu przez pracodawcę możliwości uczestniczenia 
w szkoleniach wspierających rozwój osobisty w zakresie pracy zespołowej; 
93% ankietowanych podało, że pracodawca nie zapewnił możliwości uczestniczenia 
w szkoleniach wspierających rozwój osobisty w zakresie regeneracji własnych sił; 
86% badanych pracowników socjalnych stwierdziło, że pracodawca nie zapewnił 
możliwości uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój osobisty w zakresie 
stresu w pracy zawodowej, a 64% ankietowanych wskazało niezapewnienie przez 
pracodawcę możliwości uczestniczenia w szkoleniach wspierających rozwój 
osobisty w zakresie wypalenia zawodowego. 

(akta kontroli str. 466-467) 

Odnosząc się do wykazanych w zestawieniu dla potrzeb kontroli NIK zajęć 
superwizyjnych, którymi jak tam podano objęto wszystkich pracowników socjalnych 
Ośrodka, Dyrektor OPS wyjaśniła, że „Pracownicy socjalni Ośrodka w miarę potrzeb 
i możliwości objęci są superwizją koleżeńską, kierowniczą, superwizją zespołu 
i grupową. Superwizję kierowniczą prowadzi osoba pełniąca obowiązki kierownika 
sekcji metodycznej oraz Dyrektor OPS. Częstotliwość superwizji kierowniczej – 
1 spotkanie na dwa miesiące. Co oznacza, że w 2016 roku odbyło się 6 superwizji 
kierowniczych; w 2017 roku – 6 superwizji kierowniczych; w I półroczu 2018 roku – 
3 superwizje kierowniczej. Superwizja koleżeńska odbywa się raz w miesiącu 
w mniejszych zespołach pracowników socjalnych – zespół jest w poszczególnych 
pokojach. Superwizja kierownicza oraz koleżeńska odbywa się w siedzibie Ośrodka. 
Superwizja zespołu – prowadzona przez superwizora z Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Poznaniu odbyła się dwukrotnie w 2016 roku. Superwizja grupowa 
odbywała się w 2017 roku w siedzibie TPD w Poznaniu. Pracownicy socjalni byli 
wówczas podzieleni na dwie grupy. Każda z grup uczestniczyła w superwizji 
grupowej dwukrotnie”. 

(akta kontroli str. 474, 498-499) 

Superwizorem/superwizorami pracy socjalnej (prowadzącym/prowadzącymi podane 
w zestawieniu dla NIK zajęcia z superwizji) nie byli certyfikowani superwizorzy pracy 
socjalnej37. Dyrektor Ośrodka podała, że „jest to spowodowane brakiem możliwości 
zdobycia ww. uprawnień w czasie objętym kontrolą. Organ uprawniony do 
prowadzenia szkolenia w zakresie superwizora pracy socjalnej został bowiem 
wyłoniony przez MRPIPS w dniu 22 lutego 2018 roku. Jest nim Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu. 
Szkolenie w tym zakresie rozpocznie się natomiast dopiero 19 stycznia 2019 roku”. 
Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że żaden pracownik socjalny Ośrodka nie wnioskował 
o superwizję, a wszyscy pracownicy socjalni zostali objęci superwizją grupową 
i zespołową oraz, że „Kierownictwo Ośrodka zadbało o superwizję dla pracowników 
socjalnych. Zapewnia także pracownikom dogodne warunki dla superwizji 
koleżeńskiej”. Według Dyrektor OPS, „Początkowo pracownicy socjalni nie 
definiowali oczekiwań wobec superwizji pracy socjalnej. Po pierwszych 
doświadczeniach związanych z superwizją zespołu, pracownicy socjalni oczekiwali 
wsparcia i zrozumienia trudów pracy i poziomu zaangażowania w wykonywane 

                                                      
37 Centralna Komisja Egzaminacyjna do spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych 
przeprowadziła w dniu 28 lipca 2017 r. pierwszy egzamin certyfikujący superwizorów pracy socjalnej. Tytuł 
certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej uzyskały 23 osoby, w tym członkowie Polskiego Towarzystwa 
Superwizji Pracy Socjalnej (informacja pod adresem: http://www.poradnictwo.org.pl/2017/08/01/pierwsi-certyfikowani-
superwizorzy-pracy-socjalnej/) 



 

28 

zadania. W związku z powyższym, podjęto działania w kierunku usystematyzowania 
superwizji kierowniczej i koleżeńskiej w Ośrodku oraz zlecono superwizje grupowe 
podmiotowi prowadzącemu superwizje zespołu”. 

(akta kontroli str. 474-475, 499-500) 

c) Żaden z zatrudnionych 18 pracowników socjalnych w okresie objętym kontrolą 
NIK nie uzyskał stopnia specjalizacji. 

(akta kontroli str. 250-255) 

Dyrektor Ośrodka podała, że z uwagi na nieuzyskanie, w kontrolowanym przez NIK 
okresie, przez pracowników socjalnych stopnia specjalizacji, nie zachodziła 
okoliczność podwyższenia z tego tytułu wynagrodzenia. 

(akta kontroli str. 475, 501) 

Według Dyrektora OPS, w związku z oferowanymi szkoleniami w zakresie 
specjalizacji zawodowej I i II stopnia dla pracowników socjalnych oferowanych przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, pracownicy socjalni mają 
możliwość skorzystania ze stosownych szkoleń umożliwiających im uzyskania 
awansu zawodowego. Powyższa oferta jest przedstawiana pracownikom na 
spotkaniu zespołu sekcji metodycznej. Każdy pracownik indywidualnie ma 
możliwość zgłosić chęć uczestnictwa w oferowanej specjalizacji. 

(akta kontroli str. 475, 501) 

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

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

W 33 zbadanych38 i zakończonych (w latach 2016-2018 I pół.) sprawach, 
pracowników socjalnych Ośrodka wspierało łącznie 77 specjalistów, takich jak: 
psycholog (angażowany w 27 sprawach); doradca zawodowy (w 12 sprawach); 
asystent rodziny (w siedmiu sprawach); kurator sądowy (w trzech sprawach); 
pedagog szkolny (w ośmiu sprawach); prawnik/radca prawny (w trzech sprawach); 
psychiatra i terapeuta AA (odpowiednio w pięciu i czterech sprawach). 

(akta kontroli str. 383-448, 486-487) 

Spośród ankietowanych pracowników socjalnych Ośrodka 93% podało, że nie 
została im zapewniona możliwości wsparcia psychologicznego w związku ze 
stresem i wypaleniem zawodowym. 

(akta kontroli str. 467) 

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

Zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni Ośrodka posiadali kwalifikacje 
wymagane do wykonywania zawodu, a OPS stwarzał im warunki umożliwiające 
podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach 
oraz kursach. Zapewnione zostało także specjalistyczne wsparcie w pracy 
z wieloproblemowymi podopiecznymi. 

 

                                                      
38 Szczegółowy opis 33 zbadanych spraw, przedstawiono w pkt 1.3.b) wystąpienia pokontrolnego. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań mających 
na celu: 

1. dostosowanie warunków pracy pracowników socjalnych do wymogów 
rozporządzenia BHP w zakresie dotyczącym miejsc stałej pracy, 

2. wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do kontaktu pracowników 
socjalnych z klientami w tzw. „przyciski bezpieczeństwa”, 

3. zrealizowanie postanowień zarządzenia Nr6/2017 Dyrektora Ośrodka z dnia 
8 września 2017 r. dotyczącego wewnętrznej polityki antymobbingowej, 
w zakresie opracowania i wprowadzenia szczegółowych kryteriów 
przyznawania nagród i wyróżnień. 

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 Poznaniu. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Poznań, 17 grudnia 2018 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
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