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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1 w Przemyślu 

 

Tomasz Baran, Dyrektor, od 1 maja 2011 r.  

 

- Organizacja pracy pracowników socjalnych 

- Warunki pracy pracowników socjalnych 

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

 

2016 r. – 2018 r. (I półrocze). Dla realizacji celu kontroli wykorzystane zostały także 
informacje i dokumenty sporządzone przed i po tym okresie. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Szczególnie  

 

Barbara Lew, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ126/2018 z 17września 2018 r.  
 [akta kontroli str.1] 
 

                                                      
1 Dalej: MOPS lub Ośrodek 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
MOPS w Przemyślu zapewnił pracownikom socjalnym organizację pracy 
pozwalająca na realizację celów ustawowych w zakresie pomocy społecznej. 
Zastrzeżenia NIK budzą jednak warunki pracy, w których realizują oni swoje 
zadania.  
  
W okresie objętym kontrola MOPS spełniał wymagania określone przepisami art. 
110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 dotyczące 
zatrudniania jednego pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców. W latach 2016 
i 2017 przekroczony był natomiast wskaźnik 50 środowisk przypadających na 
jednego pracownika socjalnego, co mogło mieć wpływ obniżenie jakości 
i skuteczności pracy socjalnej.  
MOPS brał udział w opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych, rzetelnie i w terminie przekazywał sprawozdania z działalności 
Ośrodka, wskazywał na nakłady finansowe niezbędne do zaspokojenia potrzeb 
z tytułu realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej.  
MOPS posiadał Ocenę Ryzyka Zawodowego opracowaną w 2011 r., jednakże 
dokument ten nie zawierał informacji  uwzględniających zagrożenia istotne dla 
pracowników socjalnych. MOPS nie informował o ryzyku zawodowym związanym 
z wykonywana pracą i nie zapewniał żadnych środków chroniących przed np. 
zakażeniami, czy innymi chorobami. Pracownicy socjalni nie mieli także 
zapewnionego osobnego pomieszczenia przeznaczonego do rozmów 
z podopiecznymi. MOPS posiadał także wewnętrznych procedur 
antymobbingowych, a pracownicy socjalni nie mieli udostępnionego tekstu 
przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. 
Warunki pracy w części pomieszczeń zajmowanych przez pracowników socjalnych 
nie odpowiadały wymogom BHP. Ponadto MOPS nie prowadził właściwie analizy 
potrzeb i nie zapewniał szkoleń zawodowych w szczególności w formie superwizji.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy pracowników socjalnych 
1.1. Rozpoznanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej 

MOPS uczestniczył w opracowaniu i realizował Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Przemyśla na lata 2016-20226, w której zawarto: 
diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz 
określono cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, 
sposób realizacji strategii, jej ram finansowych oraz wskaźniki realizacji działań. 

Diagnozę potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej opracowano na podstawie 
analizy źródeł wewnętrznych – sprawozdań, informacji, opracowań MOPS 
w Przemyślu, analizy danych GUS, dotyczących sytuacji społecznej 
i demograficznej Miasta Przemyśla, analizy wniosków uczestników 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. 
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 Dalej: Strategia lub GSRP 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 
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przeprowadzonych warsztatów poświęconych diagnozie problemów społecznych 
oraz serii spotkań Zespołu Zadaniowego skoncentrowanego na prognozowaniu 
zmian oraz formułowaniu celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań 
w zakresie lokalnej polityki społecznej i badań sondażowych.  

MOPS przygotowywał corocznie Ocenę zasobów pomocy społecznej7 dla Miasta 
Przemyśla, którą składał do Urzędu Miejskiego w Przemyślu8. W Ocenie 
prezentował infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na 
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący oraz dane 
dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów 
oraz ich rozkład ilościowy. Dane zawarte w Ocenie były spójne z innymi 
dokumentami MOPS – w tym ze sprawozdaniami MRPiPS-03, rocznymi 
sprawozdaniami opisowymi oraz dokumentami strategicznymi. 

Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami/wnioskami była 
wykorzystywana do opracowywania projektów budżetu. Uwzględniano dane 
w zakresie potrzeb i prognoz zgodne z danymi zawartymi w Ocenie. 

Plan budżetu MOPS9 w latach 2016 – 2018 wynosił odpowiednio 75 450 417 zł, 
85 628 539 zł i 81 546 617 zł, co stanowiło odpowiednio 21,85%, 22,27% i 21,4% 
planu budżetu gminy. 

Wydatki w Gminie na zadania realizowane w ramach polityki społecznej 
zaplanowano ogółem w  2016 r.  na kwotę 28 333 007 zł,  w 2017 r. – 29 441 966 zł 
i zgodnie z Oceną w 2018 r.  zaplanowano 29 119 063 zł, a na 2019 r. – 29 107 048 
zł.  

W strukturze wydatków uwzględniono: przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, 
DPS, ośrodki wsparcia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, OPS, specjalistyczne 
poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo 
wychowawczych.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, że Ocena wraz z rekomendacjami/wnioskami jest jednym 
z istotnych elementów przy planowaniu budżetu na przyszłe lata, choć należy 
podkreślić, że kwoty zabezpieczenie w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 
czy też w budżecie Wojewody nie zawsze pozwalają na pełne zabezpieczenie 
zadań uwzględnionych w Ocenie zasobów pomocy społecznej na etapie tworzenia 
planów budżetowych. Zarówno potrzeby jak i rekomendacje/wnioski były w ramach 
możliwości finansowych uwzględniane przez Radę Miejską w Przemyślu. 
W latach 2016-2018 (I połowa) Ośrodek nie zwracał się do władz samorządu 
terytorialnego o zwiększenie budżetu na zadania finansowane z dochodów 
pozostałych miasta Przemyśla, jednak w trakcie roku budżetowego dokonywał 
szeregu zmian w budżecie pomiędzy zadaniami mających na celu prawidłową 
i terminową realizację powierzonych zadań, także tych opisanych w ocenie zasobów 
pomocy społecznej. MOPS w Ocenie, w części dotyczącej instytucji pomocy 
społecznej, zamieszczał dane przekazane przez poszczególne jednostki 
funkcjonujące na terenie miasta Przemyśla. Informacje przekazywane przez 
placówki m.in. domy pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, placówki 
opiekuńczo wychowawcze, schronisko, Centrum Integracji Społecznej, Caritas Dom 

                                                      
7 Dalej: Ocena 
8 złożono odpowiednio 21 kwietnia 2017 r. za rok 2016 i 26 kwietnia 2018 r. za rok 2017. 
9 W kwotach ujęto również zadania finansowane z dotacji oraz środków pochodzących z UE 
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Matki i Dziecka, zawierały wydatki poniesione w danym roku oraz planowane 
wydatki na kolejne lata, które to z roku na rok były wyższe. 

MOPS składał terminowo do Urzędu Miasta coroczne Sprawozdania z działalności 
MOPS oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej10 
na rok następny. Dane zawarte w sprawozdaniach opisowych były spójne z danymi 
prezentowanymi w innych dokumentach Ośrodka. 
[akta kontroli str. 3-498] 
1.2. Zatrudnianie pracowników socjalnych zgodnie z potrzebami gminy 
i wymogami ustawowymi 

Na obszarze działania MOPS w latach 2016-2018 (I połowa) mieszkało odpowiednio 
62 154, 61 973 i 59 713 mieszkańców, w tym pomocą społeczną objęto 
odpowiednio 7 297, 6 688, 4 433 osoby.  
Głównymi powodami udzielania pomocy m.in. było kolejno w kontrolowanych latach: 
ubóstwo (3 964, 3 511 i 2 374 osoby), bezrobocie (4598, 4 135 i 3 166 osób), 
niepełnosprawność (1 438, 1 443 i 1 172 osoby), długotrwała lub ciężka choroba 
(1 671, 1 580, 1 322 osoby), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
(761, 643 i 503 osoby), potrzeba ochrony macierzyństwa (928, 889 i 825 osób). 

W 2016 r. oraz odpowiednio w 2017 r. i 2018 r. (I półrocze) MOPS udzielał pomocy 
w formie świadczeń pieniężnych i wypłacił:  
- zasiłek stały 487 osobom w kwocie 2 395 354 zł , 497 osobom w kwocie 2 360 396 
zł i 419 osobom w kwocie 1 103 952 zł, 
- zasiłek okresowy 1 186 osobom w kwocie 2 970 2019 zł, 997 osobom w kwocie 
2 475 530 zł i 687 osobom w kwocie 1 034 387 zł,  
- zasiłek celowy i w naturze 1 952 osobom w kwocie 1 523 048 zł, 1 756 osobom 
w kwocie 2 027 654 zł 1 375 osobom w kwocie 1 165 414 zł,  
oraz udzielał świadczeń niepieniężnych i tak:  
- na posiłki: dla 986 osób wydatkowano 361 821 zł, dla 912 osób wydatkowano 412 
869 zł i dla 713 osób wydatkowano 223 644 zł, 
- na sprawienie pogrzebu 8 osobom wydatkowano 14 967 zł, 11 osobom 18 689 zł 
i 4 osobom 5 960 zł, 
- za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano za 191 osób 3 610 137 zł, za 
196 osób 4 100 344 zł i 203 osoby 2 434 368 zł. 

W 2016 r. i w 2017 r. Indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (Centrum 
Integracji Społecznej) odpowiednio objęto 160 i 239 osób, a w ramach wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej objęto 109 i 104 rodziny przez 6 asystentów rodziny.  
Pomocy w zakresie schronienia i ubrania nie udzielano oraz nie realizowano 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. 

[akta kontroli str.112-192, 500-501] 

W 2016 r. pomocy udzielono 10 095 osobom i 2017 r. – 9 065 osobom i tak m.in.: 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymało 
odpowiednio 42 i 43 osoby, poradnictwa specjalistycznego udzielono 716 i 155 
osobom, w tym prawne, rodzinne i psychologiczne, pracę socjalną przeprowadzono 
w 2 289 i 2 129 rodzinach, interwencje kryzysowe w 10 i 12 rodzinach, kontrakt 
socjalny zawarto z 49 i 211 rodzinami. 
Nie realizowano kontraktu socjalnego w Klubie Integracji Społecznej, 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności oraz projektu socjalnego. 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż osoby bezdomne z terenu miasta Przemyśla nie były 
zainteresowane podejmowaniem zobowiązań, pobyty w schronisku były krótkotrwałe 
                                                      
10 Złożono 20 kwietnia 2017 r. za 2016 r. i 17 kwietnia 2018 r. za 2017 r. 
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i sezonowe, dla części osób bezdomność jest sposobem życia; w zakresie 
schronienia i ubrania pomoc udzielana była/jest w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi11. Schronienie oraz niezbędna odzież było/jest 
zapewniane w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn prowadzonym przez 
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta. Na zakup niezbędnej odzieży osobom jej 
pozbawionym była udzielana pomoc finansowa w formie zasiłków celowych; Na 
terenie Przemyśla nie działa Klub integracji Społecznej. Klienci Ośrodka nie byli 
chętni do podejmowania aktywności w tym zakresie. Zadania w tym zakresie były/są 
realizowane przez działającym przy Caritas Archidiecezji Przemyskie (w kosztach 
działalności którego partycypuje Gmina) oraz w ramach projektów unijnych „Aktywny 
Przemyśl 2014-2020” realizowany przez MOPS. 
Pracownicy MOPS osobom korzystającym z pomocy społecznej oferowali także  
aktywne formy pomocy m.in: indywidualny program zatrudnienia socjalnego (centra 
i kluby integracji społecznej) z której skorzystało 160 i 239 osób, mieszkalnictwo 
socjalne 2 i 1 placówka (lokale socjalne, miejsca w noclegowni, schronisku lub domu 
dla bezdomnych), aktywizacja osób niepełnosprawnych (ZAZ-y – zakłady 
aktywizacji zawodowej i WTZ-y – warsztaty terapii zajęciowej) po 3 placówki 
prowadzone przez inny podmiot. 

MOPS nie prowadził odrębnego rejestru spraw załatwianych z urzędu i na wniosek. 
Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż wszyscy pracownicy socjalni w ramach swojej 
działalności informują osoby/rodziny o możliwościach wsparcia w szczególności 
w formie pracy socjalnej, z której rodzina może skorzystać bez względu na dochód 
rodziny. Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest 
na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Tutejszy ośrodek przyjmuje 
także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące 
konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Przemyśla, 
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego 
zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana 
z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Z informacji 
uzyskanych od pracowników socjalnych w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 
czerwca 2018 r. wynika, że MOPS nie udzielał pomocy z urzędu. Każda forma 
pomocy wymagała zgody osoby zainteresowanej. 

[akta kontroli str. 112-192, 515-517] 

W 2016 r. w MOPS zatrudnionych było 122 osoby, w 2017 r. – 132 osoby i w 2018 r. 
(I półrocze) – 132 osoby12, w tym w latach 2016 i 2018 (I półrocze) zatrudnionych 
było po 37 pracowników socjalnych, co stanowiło odpowiednio 30,33%, 28,03% 
i 28,03 % wszystkich zatrudnionych pracowników.  
Na 1 pracownika socjalnego w ww. latach odpowiednio przypadało średnio 7713, 72 
i 49,7 środowisk, a liczba mieszkańców przypadająca na jednego pracownika 
wynosiła średnio 1680, 1674 i 1614. Oznacza, to że MOPS spełniał jeden z dwóch 
wymogów ustawowych, dotyczących liczby zatrudnianych pracowników socjalnych 
na liczbę mieszkańców. W latach 2016 i 2017 przekroczony natomiast był wskaźnik 

                                                      
11 PCK, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta) 
12 W 2018 r. (I półrocze) w czerwcu, zatrudnionych było 133 osoby w tym 38 pracowników socjalnych. Przez 1 miesiąc 
pracownik przyuczany był do objęcia rejonu przez pracownika socjalnego odchodzącego od 1 lipca 2018 r. na urlop bezpłatny. 
Nie zmienia to przypadającej ilości rodzin i mieszkańców na jednego pracownika socjalnego. 
13 Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych 
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. 
mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden 
pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin/osób samotnie gospodarujących. 
Zgodnie z ust. 12 tego artykułu - Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 
pracowników socjalnych. 



 

7 

50 rodzin/osób objętych opieką przez jednego pracownika socjalnego, co mogło 
niekorzystnie wpływać na jakość i skuteczność pracy socjalnej. 

Średnie wynagrodzenie14 brutto pracowników socjalnych MOPS w latach15 2016, 
2017 i 2018 (I półrocze) wynosiło odpowiednio16: 4 092 zł, 4 556 zł i 5 229 zł17.  
MOPS nie posiadał samochodów służbowych. Pracownicy socjalni, dla których 
podstawowym obowiązkiem jest świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym 
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, 
otrzymywali bilety komunikacji miejskiej lub ryczałt za używanie samochodu 
prywatnego do celów służbowych oraz co miesiąc dodatek terenowy do 
wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Dodatek terenowy był proporcjonalny do 
faktycznego czasu pracy, był on zmniejszany o 1/22 za każdy roboczy dzień 
nieobecności w pracy. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów było zawarcie 
stosownej umowy. 

[akta kontroli str. 504-512]  

Ankietowani pracownicy socjalni wskazywali m.in., że wysokość wynagrodzenia nie 
motywowała ich do pracy. Przyjęty system podziału nagród i przyznawania 
podwyżek oceniany był przez pracowników jako niesprawiedliwy. Odczuwali oni 
podział na pracowników lepszych i gorszych w tej samej grupie zaszeregowania, 
nierówne stosowanie zasad dotyczących awansu zawodowego oraz zróżnicowanie 
nagród nieadekwatne do wykonywanych czynności. Od lat nie został podwyższony 
ustawowy dodatek za wyjście w teren. Systemowo nakładane są na pomoc 
społeczną dodatkowe zadania bez zwiększania wynagrodzenia. Miesięczne 
świadczenia z pomocy udzielane podopiecznym znacznie przewyższają zarobki 
pracowników pomocy społecznej. 

Ponadto ankietowani pracownicy socjalni wyrażali niezadowolenie spowodowane 
m.in. tym, że system pomocy społecznej jest niesprawiedliwy, bardzo mocno 
akcentuje pomoc rodzinie, co jest słuszne, jednak równocześnie powinno się skupić 
na osobach starszych i ciężko chorych, które bardzo często są pozostawione same 
sobie. W związku z wejściem w życie świadczenia 500 + zdecydowana większość 
kobiet nie podejmuje zatrudnienia, gdyż wówczas straciłyby świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko. Natomiast osoby pracujące zawodowo nie 
kwalifikują się do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko tylko dlatego, 
że pracują legalnie. Ponadto w przypadku rodzin z trójką dzieci i więcej środki 
finansowe pobierane w OPS są ogromnym zastrzykiem finansowym dla rodziny. 
Jednak pobierane świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu przy 
obliczaniu kwoty zasiłku, co powoduje sytuacje, że rodziny pobierają bardzo wysokie 
świadczenia, a osoby w wieku starszym, pracujące całe życie są często samotne, 
muszą opłacić mieszkanie, uiścić inne opłaty, a także zakupić leki – nie kwalifikują 
się do pomocy społecznej, ze względu na emerytury, która nie jest wysoka, ale 
przekracza kryterium dochodowe. Problem dotyczy również wykorzystywania 
pomocy społecznej przez ludzi będących aktywnymi zawodowo, jako dodatkowe 
źródła utrzymania. Coraz częściej zdarzają się przypadki, że młode osoby, które 
mogłyby legalnie podjąć zatrudnienie nie podejmują go, natomiast pracują „na 
czarno” i nie deklarują tego dochodu lub zaniżają go drastycznie, a więc kwalifikują 

                                                      
14 Płaca minimalna w Polsce w latach 2016, 2017 i 2018 (I półrocze) wynosiła odpowiednio: 1.850, 2.000 i 2.100 zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce: w 2016 r. wynosiło 3 784 zł, w 2017 r. – 4 974  zł, w 2018 r. – 4 437 zł. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim: w 2016 r. wynosiło 3 784 zł, w 2017 r. – 3 951 zł, 
w 2018 r. – 3 929 zł. 
15 stan na koniec roku (w przypadku 2018 r. na ostatni dzień czerwca) 
16 łącznie z pochodnymi wynagrodzenia (wynagrodzenie z umowy o pracę, dodatki specjalne; nagrody; DWR oraz pochodne 
czyli koszty pracodawcy na ZUS i FP pracodawcy) 
17 Co stanowiło odpowiednio ok. 2917 zł, 3240 zł i 3723 zł „na rękę” w zależności od wysokości uzyskania przychodu. 



 

8 

się do pomocy społecznej. W ramach środków unijnych MOPS realizuje projekty 
umożliwiające podopiecznym ukończenie bezpłatnie kursów zawodowych. Spora 
część osób odbyła kosztowne szkolenia zdobywając uprawnienia zawodowe, np.: 
kierowców w kat. B, C, C+E, D i inne kursy, ale nie przekładało się to na podjęcie 
przez nich zatrudnienia. 
Najlepszym działaniem, które mogłoby podnieść skuteczność pracy socjalnej byłoby 
wprowadzenie rozwiązań prawnych, które nie sprzyjałyby lenistwu, to ograniczenie 
tzw. rozdawnictwa – nieopodatkowanego podopiecznym. Brak jest instrumentów 
odbierających zasiłki, a zarazem zmuszających klientów do działania np. zgłoszenie 
się do Biura pracy. Podopieczni podejmują pracę na „czarno” i mimo tego otrzymuje 
zasiłek. Piszą oświadczenia, które niekoniecznie zgodne są z prawdą. Rodziny 
specjalnie się rozwodzą, aby otrzymywać alimenty i inne zasiłki, mieszkając razem. 

[akta kontroli str.961-1000] 

1.3. Organizacja i skuteczność pracy pracowników socjalnych 

Łącznie 37 pracowników socjalnych, faktycznie pracujących w terenie zatrudnionych 
było w dwóch działach, tj.: 
- Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, obejmujący cały obszar działania 
MOPS, w którym pracowały 4 osoby i miały pod opieką w 2016 r. – 96 rodzin, 
w 2017 r. – 91 rodzin i 2018 r. w I półroczu – 71 rodzin, 
- Dział Pomocy Środowiskowej z sekcją ds. DPS i Ośrodków Wsparcia:  
W Dziale tym 2 osoby zajmowały się Przemocą w Rodzinie, (odpowiednio 30, 29 
i 47 rodzin18), 2 osoby zajmowały się DPS (odpowiednio 71, 72 i 54 rodziny) 
i 1 osoba przeprowadzała wywiady do przyznania świadczeń opiekuńczych 
(odpowiednio 528, 411 i 218 rodzin). Działania tych osób obejmowały cały obszar 
podlegający MOPS. Pozostałe 28 osób prowadziło pracę w 28 rejonach 
wynikających z podziału terenu objętego działaniami MOPS i tak na 1 pracownika 
socjalnego przypadało faktycznie: 
W 2016 r. od 659 do 5072 mieszkańców i od 57 do 102 osób/rodzin objętych opieką 
(średnio 2165 osób – 77,32 rodziny); w 2017 od 651 do 4979 mieszkańców i od 55 
do 95 osób/rodzin objętych opieką (średnio 2049 osób – 73,18 rodzin); w 2018 r. od 
790 do 4847 mieszkańców i od 44 do 82 osób/rodzin objętych opieką19 (średnio 
1692 osoby – 60,43 rodziny). 

W wyjaśnieniach Dyrektor MOPS podał, iż zróżnicowana liczba rodzin 
korzystających z pomocy pracownika socjalnego na rejonie jest ze względu na 
rozmieszczenie rejonu socjalnego. Rejon socjalny jest to zbiór ulic przypisanych 
konkretnemu pracownikowi socjalnemu. Niejednokrotnie ulice, które nie są położone 
bezpośrednio w swoim sąsiedztwie są przypisane jednemu pracownikowi 
socjalnemu. Intencją pracodawcy jest, aby rejon był jak najbardziej skupiony 
w jednym miejscu bez konieczności czasochłonnego przemieszczania się między 
poszczególnymi ulicami. 

Odpowiedzi udzielane w przeprowadzonych ankietach potwierdzają obciążenie 
pracą pracowników socjalnych z powodu: zbyt dużej liczby rodzin korzystających ze 
wsparcia przypadających na jednego pracownika socjalnego, obciążenia pracą 
biurową związaną z realizacją wniosków składanych przez podopiecznych. Ponadto 
pracownik socjalny oprócz zgromadzenia wymaganej dokumentacji do wniosku 
o pomoc oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego musi również pozyskać 
karty pobieranych świadczeń, ściągnąć aktualny status osoby bezrobotnej 
w Urzędzie Pracy, nadać numery decyzji administracyjnej, skserować dokumentację 

                                                      
18 Rodziny objęte procedurą Niebieskiej karty odpowiednio 119, 215 i 237 rodzin. 
19 W tym 5 pracowników miało do 50 rodzin. 
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w szczególnych przypadkach, sporządzić adnotację w głównym wywiadzie nr 1, 
wprowadzić dane do systemu komputerowego. Dodatkowo w ramach obowiązków 
zobowiązany jest również prowadzić karty pracy socjalnej, wypełniać skierowania 
w ramach rządowego programu żywnościowego, wypełniać dokumentację w ramach 
programów unijnych itp. Problemem jest także ciągłe dokładanie nowych 
obowiązków przy tej samej liczbie rodzin oraz czas pracy, gdzie w godzinach 
przedpołudniowych powinna być praca w biurze, a w popołudniowych w terenie 
kiedy byłoby łatwiej zastać podopiecznych. Pracownikom socjalnym brakuje 
wyznaczonego czasu na przyjmowanie stron lub pracę biurową. 

[akta kontroli str.515-571, 790-791] 

W kontrolowanym okresie w MOPS wydano 22 909 decyzji, z tego w 2016 r. 
wydano 9626 decyzji, w 2017 r. – 8662 decyzje i w 2018 r. (I półrocze) – 4621 
decyzji. W poszczególnych latach decyzje te dotyczyły odpowiednio: zasiłku stałego 
389, 435 i 189 decyzji, zasiłku okresowego 2 565, 2 225 i 1141 decyzji, zasiłku 
celowego 1 208, 1 515 i 1 017 decyzji, świadczeń pieniężnych na zakup żywności 
4 217, 3 501 i 1 911 decyzji, posiłków w przedszkolach i szkołach 716, 656 i 165 
decyzji, usług opiekuńczych 461, 270 i 155 decyzji oraz specjalistycznych usług 
opiekuńczych 70, 60 i 43 decyzje. 

Czas pracy pracowników socjalnych był stały. Wychodzili w środowisko cztery razy 
w tygodniu (poniedziałki, czwartki i piątki) w godzinach od 730 do 1200 lub 1200 do 
1530, i raz w tygodniu (wtorek) w godzinach 800 do 1230 lub 1230 do 1600, zgodnie 
z indywidualnym harmonogramem. Wpisy w Książce ewidencji wyjść pracowników 
nie zawsze były zgodne przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach 
pracownicy socjalni mogli po uzyskaniu zgody dyrektora wyjść w teren w innych niż 
w harmonogramie godzinach. 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż w Książce ewidencji wyjść pracownicy zapisują 
rzeczywisty czas wyjścia w teren (…). Wynika to ze specyfiki pracy pracowników 
socjalnych. Zdarza się, że przyjęcie strony trwa dłużej i nie kończy się (…) wraz 
z wybiciem godziny określonej w harmonogramie. Ponadto pracownicy dostosowują 
godziny pracy w terenie do czasu w jakim dostępna jest dana osoba (np. strona 
o określonej godzinie odbiera dzieci ze szkoły, nie będzie jej w domu, opiekuje się 
rodzicem poza miejscem zamieszkania itp.).  

[dowód akta kontroli str. 569-571, 846-853] 

W ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem w latach 2016-2018 
(I półrocze) MOPS w 2016 r. przyznał świadczenia 3 282 osobom (2 356 rodzinom), 
w 2017 r. – 3 098 osobom (2 239 rodzinom) i w 2018 r. (I półrocze) – 2 447 osobom 
(1 828 rodzinom). 

Pomocy udzielono w tym okresie głównie (odpowiednio w kolejnych latach) 
z powodu: 
1. bezrobocia (1 589, 1 467 i 1 110 rodzinom),  
2. ubóstwa (1 497, 1 370 i 954 rodzinom), 
3. długotrwałej lub ciężkiej choroby (790, 798 i 661 rodzinom) 
4. niepełnosprawności (697, 707 i 601 rodzinom),  
5. bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (239, 213 i 179 rodzin),  
6. potrzeby ochrony macierzyństwa (196, 196, 181 rodziny, w tym wielodzietność 

108, 105 i 92 rodziny) 
7. przemocy w rodzinie (105, 193 i 23 rodziny) 
8. alkoholizmu (101, 91 i 78 rodzin),  
9. bezdomności (45, 41 i 40 rodzinom), 
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10. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
(11, 16 i 10 rodzin)  

11. sytuacji kryzysowej (10, 22 i 14 rodzinom), 
12. zdarzenia losowego (5, 3 rodzinom, w 2018 I półrocze - nie wystąpiło), 
13. sieroctwa (3, 1 i 1 rodzinie), 
14. narkomani (w całym okresie 2 rodzinom),  
15.  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (w 2017r. i w 2018 I półrocze 
po 1 rodzinie). 

Nie udzielano pomocy z tytułu klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Dyrektor MOPS oświadczył, iż mając na uwadze ilość rodzin korzystających ze 
wsparcia oraz ze względu na występujące zjawiska (…) podjęte zostały działania 
wykraczające poza ustawę o pomocy społecznej. „Najbardziej udanym, skutecznym 
i pozytywnym działaniem było pozyskanie środków z funduszy europejskich 
w projekcie „Przemyślany rozwój”, w którym wzięło udział 1900 osób. W trakcie 
realizacji projektu osoby miały zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, 
a następnie były kierowane na spersonalizowane szkolenia odpowiednie dla swoich 
predyspozycji. Po zakończeniu szkolenia osoby były kierowane na staże, po 
zakończeniu których część osób podjęła pracę.  

[dowód akta kontroli str. 502-503, 894-920] 

W latach 2016-2018 (I połowa) z pomocy społecznej przestało korzystać: z powodu 
ubóstwa odpowiednio 40, 43 i 48 osób/rodzin; z powodu przemocy 73, 98 i 97 
osób/rodzin; z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 15, 21 i 13 osób/rodzin.  

Szczegółowym badaniem objęto 30 spraw, dotyczących osób/rodzin, które 
w okresie objętym kontrolą zaprzestały korzystania z pomocy społecznej. Próba 
obejmowała trzy obszary (po 10 spraw) - pracę socjalną z rodziną z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi; pracę socjalną z osobą i rodziną z problemem 
przemocy; pracę socjalną z osobami lub rodzinami doświadczającymi ubóstwa. 
Analiza wykazała, że głównymi powodami powodującymi konieczność sięgnięcia po 
pomoc socjalną były: problemy opiekuńczo wychowawcze, problemy opiekuńczo 
wychowawcze przy niepełnej rodzinie, długotrwała lub ciężka choroba, rodzina 
niepełna, alkoholizm, wieloproblemowość, przemoc, ubóstwo, bezrobocie, 
wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa, długotrwała choroba, bezradność 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego.  

Praca socjalna z osobą/rodziną20  
- z problemami opiekuńczo-wychowawczymi trwała w 6 przypadkach od 9 do 36 
miesięcy, w 2 przypadkach od 46 do 48 miesięcy i w 2 przypadkach od 65 do 68 
miesięcy, 
- z problemami przemocy w 9 przypadkach trwała od 2 do 13 miesięcy 
i w 1 przypadku 35 miesięcy. 
- z osobami lub rodzinami doświadczającymi ubóstwa w 1 przypadku trwała 
1 miesiąc, w 3 przypadkach od 23 do 35 miesięcy, w 4 przypadkach od 60 do 106 
miesięcy i w 1 przypadku 172 miesiące. 

Pracownik socjalny będący zarazem asystentem rodziny z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi odwiedzał regularnie rodzinę od 4 do 6 razy w miesiącu, 
rozpoznając problemy i oczekiwania podopiecznych, wspierał ją w problemach dnia 
codziennego, pomagał w poszukiwaniu pomocy materialnej, kształtował 

                                                      
20 Przeprowadzono badanie po 10 spraw z każdego problemu. 
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umiejętności racjonalnego zarządzania finansami, planował i organizował czas 
wolny dla klientów i ich dzieci, motywował do podnoszenia kwalifikacji i podjęcia 
stałej pracy, pomagał w formułowaniu pism urzędowych, zachęcał i pomagał 
w poszukiwaniu pracy, przeprowadzał rozmowy na tematy osobiste, w tym związane 
z używaniem alkoholu, wspierał w sprawach dotyczących zdrowia, doradzał 
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielał pomocy w kształtowaniu 
właściwych postaw wychowawczych. Prowadził także rozmowy mające 
zmotywować rodzinę do polepszenia sobie warunków i zmiany sposobu życia, 
monitorował sytuację w rodzinie, wspierał rodziny w trudnych sytuacjach, wspierał 
psychicznie. Pomagał w uzyskaniu rent i innych świadczeń itp. Asystent rodziny 
proponował rodzinom min. udział w programie Aktywny Przemyśl oraz wizyty 
w poradni psychologicznej. 
W 6 z 10 przypadków zakończono działania ponieważ rodziny prawidłowo 
wypełniały funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz prawidłowo funkcjonowały 
w środowisku. W pozostałych 4 przypadkach współpraca została zakończona 
z powodu niewywiązywania się podopiecznych ze współpracy z asystentem rodziny. 

W przypadku przemocy sporządzano Niebieską Kartę i zwoływano posiedzenia 
Grupy Roboczej, na które wzywano sprawcę przemocy i poszkodowanych (wezwani 
najczęściej się nie stawiali). Podczas spotkania grupy roboczej ustalano m.in. 
działania pracownika MOPS, który prowadził monitoring rodziny informował 
o formach wsparcia psychologicznego, socjalnego, medycznego, o możliwości 
schronienia w SOW Korytniki21, oraz działania dzielnicowego KMP. Prowadził on 
monitoring rodziny oraz informował osobę pokrzywdzoną o prawach i obowiązkach 
oraz możliwościach złożenia do Prokuratury lub na Policję zawiadomienia 
o znęcaniu. Zakładano też udział kuratora społecznego, który także prowadził 
monitoring rodziny i w uzasadnionej sytuacji mógł wystąpić do Sądu o zmianę 
zarządzeń opiekuńczych. Planowanie działań dotyczyło okresu do następnego 
posiedzenia Grupy Roboczej. 
W przypadku braku zgłoszeń związanych z przemocą pracownik socjalny po około 
1 roku składał wniosek o zamkniecie sprawy. Gdy zdarzały się ponowne zgłoszenia 
rozpoczynano procedurę od nowa. 
W 6 przypadkach przyczyną było ustanie przemocy po interwencji MOPS, tj. brak 
zasadności podejmowanych działań. W pozostałych 4 przypadkach w wyniku 
działań pracownika socjalnego i zrealizowania indywidualnego planu pomocy ustała 
przemoc w rodzinie i powstało uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy w rodzinie.  

W przypadku ubóstwa przeprowadzano regularnie wywiady od 5 do 10 razy do roku. 
Monitoring rodzin potwierdzał ewentualną potrzebę udzielenia pomocy w postaci 
zasiłków, porad i innych sposobów wsparcia. Pomoc ustawała wraz z poprawą 
materialną rodziny. 
W 2 przypadkach podopieczni dzięki staraniom pracownika socjalnego wzięli udział 
w programie „Przemyśl szansa na zmianę”, po którym podjęli zatrudnienie, a matka 
jednego z nich uzyskała prawa do świadczeń.  
W 3 przypadkach wyniku pracy MOPS rodzina otrzymała zabezpieczenie 
w podstawowe potrzeby materialne i pozostawała razem do momentu 
usamodzielnienia się dzieci, gdzie w jednym przypadku matka podjęła pracę 
dorywczą, a w drugim – wyjechała za granicę, a w trzecim – matka podjęła pracę na 
cały etat. 

                                                      
21 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
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W 1 przypadku nastąpiła pomoc jednorazowa ze względu na ubóstwo, bezrobocie 
i trudności w dostosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Podopieczny 
podjął pracę za granicą.  
W 1 przypadku podopieczna uzyskała prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.  
W 1 przypadku osoba mająca pomoc stałą z tytułu niepełnosprawności wniosła 
o uchylenie pomocy ze względu na wyjazd do córki.  
W 1 przypadku podopieczna nie skorzystała, bez podania przyczyny, z zaproszenia 
do udziału w programie „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”, ale otrzymywała 
pomoc materialną. Podejmowała prace dorywcze i wyjechała za granicę.  
W 1 przypadku odmówiono pomocy materialnej ze względu na przekroczony 
dochód. 
W 27 na 30 badanych spraw rodziny/osoby uniezależniły się od pomocy społecznej 
dzięki intensywnym działaniom pracowników socjalnych. W pozostałych 3 
podopieczni zakończyli współpracę w związku z wyjazdem za granicę, lecz także 
otrzymywali pomoc w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb (60 i 92 miesiące 
i 1 miesiąc – pomoc jednorazowa). 
Na dzień 30 czerwca 2018 r. MOPS obejmował  pomocą 1839 rodzin, w tym w 413 
rodzinach trwała ona poniżej 3 lat (22,5%), w 608 – od 3 do 10 lat (33%) i w 818 – 
powyżej 10 lat (44,5%). 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż powodem udzielania pomocy przez długi okres czasu 
nawet ponad 10 lat jest system pomocy społecznej. Pomoc społeczna nie mobilizuje 
do wyjścia z systemu, tylko bardziej uzależnia od świadczeń. Osoby niejednokrotnie, 
mając wybór z jednej strony pracę za „najniższa krajową”, a z drugiej porównywalną 
wysokość świadczeń z pomocy społecznej rezygnują lub nie podejmują 
zatrudnienia. 

[dowód akta kontroli str. 502-503, 573-753] 

W kontrolowanym okresie do MOPS wpłynęło odpowiednio 11, 8 i 3 skargi. Po dwie 
z 2016 r. i 2017 r. dotyczyły pracowników socjalnych. Wniesione skargi były 
bezzasadne. W 2018 r. nie było skarg na pracowników socjalnych. 
akta kontroli str. 574-778] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
MOPS posiadał rzetelnie rozpoznanie potrzeb w zakresie oczekiwanej przez 
społeczeństwo Gminy pomocy społecznej. Aktywnie uczestniczył w opracowaniu 
Strategii, terminowo sporządzał i przekazywał sprawozdania z działalności Ośrodka. 
Spełniał jeden z wymogów ustawowych - dotyczący zatrudnienia wymaganej liczby 
pracowników socjalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Gminy. Przekraczał 
jednak wskaźnik 50 środowisk przypadających na jednego pracownika socjalnego. 
W związku z powyższym liczba podopiecznych przypadających na jednego 
pracownika socjalnego mogła wpływać na jakość i skuteczność pracy socjalnej. 
Świadczyć może o tym, że aż 77,5% osób korzystających z pomocy społecznej to 
osoby korzystające z niej w sposób długotrwały – powyżej 3 lat. W tym 44,5% 
można zaliczyć do stałych klientów pomocy społecznej, ponieważ pomoc jest im 
udzielana powyżej 10 lat. Analiza 30 spraw prowadzonych przez MOPS wykazała, iż 
potrzeba długotrwałej pomocy była związana m.in. z brakiem odpowiednich 
instrumentów, które motywowałyby podopiecznych do podjęcia aktywności 
zawodowej.  
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2. Warunki pracy pracowników socjalnych 
 
2.1 Ocena ryzyka zawodowego pracowników socjalnych 

MOPS posiadał Ocenę Ryzyka Zawodowego sporządzoną w 2011 r. Dokument nie 
zawierał informacji o istotnych zagrożeniach właściwych dla stanowiska pracownik 
socjalny. W aktach pracowników nie było także potwierdzeń zapoznania się z oceną 
ryzyka zawodowego, w tym możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia związanych 
z pracą w terenie, zagrożeń sanitarnych i z agresywnym podopiecznym. 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż ocena ryzyka zawodowego nie była aktualizowana ze 
względu na brak wiedzy, że przyjęta i obowiązująca forma jest niewłaściwa. Po 
podjęciu informacji o konieczności wprowadzenia nowej i uzupełnionej o brakujące 
elementy oceny ryzyka pracownik merytoryczny został zobligowany do 
niezwłocznego wprowadzenia koniecznych zmian.   
Informacje o zagrożeniach na stanowisku pracy przekazywane są podczas szkoleń 
wstępnych oraz okresowych z BHP.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż pracownicy socjalni nie byli wyposażani w środki 
ochrony przed chorobami. Rozważana jest na przyszłość możliwość wprowadzenia 
szczepień przeciw chorobom. Stanowisko w tej kwestii nie jest jednoznaczne dla 
wszystkich pracowników.  

[dowód akta kontroli str. 790-791, 795-803] 

2.2. Działania pracodawcy na rzecz spełniania wymogów BHP dla 
pracowników socjalnych 
Kwestie przestrzegania przepisów i zasad BHP do dnia zakończenia kontroli NIK 22 
były przedmiotem kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż termin zakończenia kontroli ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy nie jest znany. Kwestie przestrzegania zasad przepisów higieny 
pracy i warunków środowiska pracy nie były przedmiotem kontroli ze strony 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W MOPS nie ma społecznego inspektora pracy. 
Z Urzędu Miasta nie była przeprowadzana kontrola BHP. 

[dowód akta kontroli str. 792-792] 
W MOPS w Przemyślu działają dwa związki zawodowe tj.: Związek Zawodowy 
Pracowników Pomocy Społecznej „Razem” i Organizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” MOPS Przemyśl, które udzieliły informacji o warunkach pracy 
pracowników socjalnych i tak: pokoje trzyosobowe, co sprawia zarówno klientom jak 
i pracownikom utrudnioną komunikację, brak wyciszenia drzwi, brak wydzielonego 
pomieszczenia socjalnego, wyeksploatowany sprzęt komputerowy, jeden komputer 
na trzech pracowników, brak odpowiedniego wyposażenia w sprzęt biurowy (np. 
brak niszczarki w niektórych pomieszczeniach, biurka bez szuflad zamykanych na 
kluczyk, telefony, które po kilkunastu minutach rozmowy rozładowują się, krzesła 
obrotowe niedostosowane do długotrwałego siedzenia), pokoje wymagające 
odmalowania, brak osłon okiennych w celu zabezpieczenia przed nasłonecznieniem 
pomieszczenia, zła jakość oświetlenia (żarówki jarzeniowe), brak środków 
dezynfekujących, brak możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu okularów 
korekcyjnych dla pracowników socjalnych, brak wyposażenia w odpowiedni sprzęt 
dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności, brak odpowiedniej liczby 

                                                      
22 Na dzień zakończenia kontroli NIK nie sporządzono protokołu kontroli. 
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pomieszczeń biurowych, brak pomieszczenia do przeprowadzania rozmów 
z klientami zapewniającego poufność, niektóre pomieszczenia nie spełniają 
wymogów pomieszczeń biurowych na które zostały zaadaptowane, brak służbowych 
telefonów komórkowych, brak jednorazowych rękawiczek i maseczek, wąski zakres 
badań okresowych, niewyposażona apteczka medyczna, brak zabezpieczenia 
w gaz, przycisk bezpieczeństwa bądź inny rodzaj środka obronnego. 

[dowód akta kontroli str. 790-791 795-803] 

Wszyscy pracownicy socjalni mieli aktualne badania profilaktyczne i szkolenia 
w dziedzinie BHP. W latach 2016-2018 (I półrocze) wystąpiły dwa wypadki, w tym 
jeden w drodze z pracy (skręcenie stawu skokowego), drugi w pracy (podczas 
wyjmowania dokumentacji związanej z wywiadami z metalowej szafy pracownica 
uszkodziła ząb). 

W rejonach przypisanych pracownikom socjalnym znajdowało się od jednej do 42 
ulic, położonych w niedalekiej odległości od siebie. 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż pracownicy socjalni w związku z pracą w środowisku 
oraz warunkami pogodowymi mają dostęp do wody mineralnej. 

[dowód akta kontroli str. 518-529] 

Podczas oględzin stwierdzono, iż pracownicy socjalni (37 osób) zajmowali 15 pokoi 
z czego 13 – (33 osoby) znajdowało się w budynku przy ul. Leszczyńskiego 3 
(z podjazdem dla niepełnosprawnych), a 2 pokoje (4 osoby) przy ul. Dworskiego 98 
(z windą dla niepełnosprawnych), w budynkach murowanych. Pomieszczenia 
utrzymane były w czystości i porządku, podłogi stabilne, równe, nieśliskie, odporne 
na ścieranie i nacisk, łatwe do utrzymania czystości. Pomieszczenia sanitarne 
czyste, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W poszczególnych 
pomieszczeniach pracowało od 1 do 3 osób od 5,8 m2 (18,3 m3) do 22,5 m2 
(71,3 m3). W 3 pomieszczeniach znajdowały się kraty w oknach. Dwa 
pomieszczenia z kratami w oknach miały osobne wejścia, a dodatkowo były 
połączone ze sobą, kraty w jednym z nich były otwierane. W trzecim pomieszczeniu 
kraty były zamocowane na stałe. Jedno pomieszczenie nie spełniało norm 
związanych z wysokością pomieszczenia, w najwyższym miejscu wysokość 
wynosiła 2,67 m w najniższym 2,18 m, nie było tam również klimatyzacji. W sześciu 
pokojach były firanki, w dwóch rolety, w trzech żaluzje, w czterech nie było żadnych 
zasłon. Pomieszczenia oświetlone były świetlówkami w zależności od wielkości 
pokoju od 1 do 5 szt., na podłogach ułożono panele lub parkiet. W jednym pokoju 
była klimatyzacja w czterech wentylacja grawitacyjna, w pozostałych 10 nie było 
żadnej wentylacji. W jednym pomieszczeniu zasilanie komputerów prowadzone było 
przy pomocy przedłużaczy, w pozostałych okablowanie prowadzone było pod 
specjalnymi listwami maskującymi. W pokojach znajdowały się laptopy lub 
komputery stacjonarne ustawione na biurkach lub oddzielnych stanowiskach 
komputerowych, przy których było fotele lub krzesła. Meble w pokojach w dobrym 
stanie. W każdym pomieszczeniu znajdowała się drukarka. Kserokopiarka dostępna 
była w sekretariacie MOPS. Na korytarzach i schodach oznaczono drogi 
ewakuacyjne.  

[dowód akta kontroli str. 804-838] 

Dyrektor MOPS 23 czerwca 2017 r. złożył do Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
wniosek o przyznanie dodatkowych pomieszczeń na działalność MOPS. Do dnia 
zakończenia kontroli wniosek nie został rozpatrzony.  

[dowód akta kontroli str. 1002-1006] 
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2.3. Naruszanie praw pracowniczych pracowników socjalnych, w tym mobbing 

W MOPS nie odnotowano przypadków naruszenia przepisów o równym traktowaniu, 
w tym o molestowaniu, dyskryminacji lub mobbingu. 

W kontrolowanym okresie w Sądzie Pracy prowadzona była jedna sprawa, której 
stroną był MOPS. Pozew dotyczył ustalenia warunków pracy, tj. zmiany z umowy 
zlecenia na umowę o pracę. Sąd pracy oddalił pozew. 

Związki Zawodowe w informacji o stanie przestrzegania praw pracowniczych  
w MOPS podały m.in., że występuje: brak zasady równego traktowania 
w zatrudnieniu, w szczególności nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz 
awansowania, słaby dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, niestosowanie się do regulaminu wynagrodzeń, brak odpowiedzi 
w terminie lub wcale na pisma pracowników lub związków zawodowych, brak 
wpływu pracodawcy na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia 
społecznego oraz brak przepływu informacji w każdej dziedzinie.  

W Ośrodku nie opracowano wewnętrznych procedur dotyczących przeciwdziałania 
zjawiskom mobbingu i nierównego traktowania. Pracownicy socjalni nie mieli 
udostępnionego tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż dostęp do aktualnie obowiązujących przepisów jest 
możliwy poprzez folder „worek” na serwerze, a następnie folder J. P. lub osobiście 
u pana J. P. który jest Radcą prawnym w MOPSie.  

Próba pozyskania przepisów ze strony internetowej MOPS wykazała, iż w ww. 
systemie nie umieszczono tekstów przepisów dotyczących równego traktowania 
w zatrudnieniu. 

Dyrektor MOPS w kolejnym wyjaśnieniu podał, iż w MOPS nie ma ustalonych 
procedur antymobbingowych. Zapewniał, że przeciwdziała mobbingowi poprzez 
transparentne zarządzanie. 

[dowód akta kontroli str. 839-845] 

MOPS nie prowadził rejestru skarg i wniosków od pracowników. 
Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż w MOPS nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków 
dla pracowników. Do chwili obecnej każdy pracownik mógł osobiście lub pisemnie 
skargę lub wniosek złożyć do Dyrektora. Przykładem jest sytuacja zamiany pokoi 
przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Sprawa została pozytywnie 
rozpatrzona.  

[dowód akta kontroli str. 790-791] 

Pracownicy socjalni którzy przepracowali nieprzerwanie co najmniej 5 lat, korzystali 
raz na dwa lata z dodatkowego urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych. 

[dowód akta kontroli str. 856-861] 

2.4. Współpraca pracowników socjalnych z innymi organami i instytucjami 

MOPS nie odnotował problemów podczas współpracy pracowników socjalnych 
z podmiotami trzecimi. W ankietach pracownicy również nie wskazywali na istnienie 
takich problemów. 

MOPS zawarł porozumienia z 15 powiatami w związku z pobytem dzieci 
w placówkach opiekuńczo wychowawczych i z 6 powiatami w związku z pobytem 
dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Przemyśla oraz z 10 powiatami 
w związku z pobytem dzieci z Przemyśla w rodzinach zastępczych na terenie innych 
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powiatów. Ponadto zawarto porozumienia z Zakładami Karnymi w Przemyślu 
i Medyce, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Korytnikach.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż pracownicy socjalni współpracowali nie tylko 
z podmiotami, z którymi zawarto umowy. Praca z rodziną wymaga współpracy ze 
Szkołami, Poradnią Pedagogiczną, Ośrodkami Zdrowia, Miejskim Ośrodkiem 
Zapobiegania Uzależnieniom, Stowarzyszeniami. Pracownicy nie zgłaszają 
problemów w zakresie współpracy. 

[dowód akta kontroli str. 792-794, 961-1000] 

2.5. Bezpieczeństwo pracy pracowników socjalnych w ośrodku i w terenie 

W MOPS funkcjonuje monitoring obejmujący korytarze i otoczenie budynku. Poza 
siedzibą Ośrodka pracownicy socjalni nie posiadali żadnych środków 
zapewniających bezpieczeństwo. W trudnych przypadkach mieli możliwość udać się 
w teren w asyście drugiego pracownika MOPS, ewentualnie w asyście Policji. 
W MOPS nie prowadzono ewidencji związanej z wykonywanymi czynnościami 
w towarzystwie drugiego pracownika socjalnego, w asyście funkcjonariusza Policji 
lub innych służb mundurowych, nie prowadzono również ewidencji przypadków 
agresji. Pracownicy socjalni nie byli szkoleni/instruowani jak radzić sobie z agresją 
ze strony klientów pomocy społecznej, nie było również sformalizowanych zasad 
dotyczących zgłaszania przez pracowników aktów agresji zarówno wobec nich, jak 
i osób objętych ich pracą, których byli świadkami lub o których zostali poinformowani 
przez osoby trzecie.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż oprócz monitoringu w MOPS istnieje jeszcze system 
alarmowy. W przypadku zagrożenia lub włączenia alarmu patrol z ochroną 
przyjeżdża do siedziby MOPS. W Ośrodku w Przemyślu istnieje rejestracja rozmów 
telefonicznych. Każda rozmowa przychodząca i wychodząca jest nagrywana. 
Rejestracja rozmów pozwoliła w znacznym stopniu zmniejszyć agresję podczas 
rozmów telefonicznych.  
Pracownicy socjalni mają możliwość skorzystania ze wsparcia kierownika, 
dyrektora, policji lub straży miejskiej podczas przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego. W każdej sytuacji jest to decyzja pracownika socjalnego jakiego 
wsparcia potrzebuje. Każdy wniosek pracownika socjalnego został rozpatrzony 
pozytywnie.  
Nie ma prowadzonej ewidencji, ile wyjść w teren jest w asyście drugiego 
pracownika, policji czy innych służb. Nie ma możliwości precyzyjnie odpowiedzieć 
na stawiane pytanie. Istniałaby jedynie możliwość zapytania indywidualnie każdego 
pracownika. Pracownik znając swój rejon socjalny byłby w stanie możliwie 
najprecyzyjniej odpowiedzieć.  
Żaden pracownik socjalny nie występował do Dyrektora MOPS w sprawie asysty 
Policji podczas wejście w środowisko. Z tego właśnie powodu nie było wniosku 
Dyrektora do Komendanta Policji.  
Nie ma sformalizowanych procedur zgłaszania agresji wobec pracowników. 
W każdym przypadku osoba ma możliwość osobistego lub pisemnego 
zawiadomienia swojego przełożonego.  

[dowód akta kontroli str. 844-845] 

Komendant Miejski Policji w Przemyślu poinformował, iż w latach 2016 - 2018 
Komenda Miejska Policji nie otrzymała zgłoszenia związanego z czynną i werbalną 
napaścią na pracowników socjalnych ani zgłoszenia o potrzebie asysty policjanta. 
Policja nie prowadzi ewidencji w zakresie współpracy z pracownikami MOPS, 
w szczególności w przedmiocie udzielonej pomocy czy też odwiedzin posesyjnych. 
W dniu 3 sierpnia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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a Komendantem Głównym Policji został podpisany dokument określający procedury 
postępowania Policji i służb pomocy społecznej w zakresie bezpieczeństwa 
pracowników społecznych pt. ”Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez 
Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad 
środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”.  

[dowód akta kontroli str. 862-865]  

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

1. W latach 2016-2018 r. (I połowa) w MOPS nie dokonano oceny ryzyka  
zawodowego pracowników socjalnych pomimo obowiązku wynikającego z Kodeksu 
pracy, w którym pracodawca jest zobowiązany do: oceny i dokumentowania ryzyka 
zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych 
środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko (art. 226 pkt 1);  informowania 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2); ponadto, do stosowania 
środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym 
z wykonywaną pracą (art. 227 § 1); konsultowania z pracownikami lub ich 
przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu 
określonych prac (art. 23711a § 1 pkt 2). 

2. Jedno pomieszczenie w którym pracuje na stałe 3 osoby nie spełniało norm 
związanych z wysokością pomieszczenia. W najwyższym miejscu wysokość 
wynosiła 2,67 m, w najniższym 2,18 m, nie było tam również klimatyzacji, a w 10 
pomieszczeniach nie było wentylacji, w 4 pokojach nie było żadnych zabezpieczeń 
w 6 pokojach były cienkie firanki, które nie zapewniały zabezpieczenia przed 
nasłonecznieniem. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy23 w § 15 w ust. 1 zapisano, że pomieszczenia pracy 
i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy m.in. wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, 
niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem; w § 20 w ust. 1 – 
wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż: pkt 1) 3 m 
w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia; pkt 
2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące 
występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia; i w ust. 2 – wysokość 
pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 może być obniżona w przypadku 
zastosowania klimatyzacji - pod warunkiem uzyskania zgody Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

3. Nie opracowano wewnętrznych procedur dotyczących przeciwdziałania 
mobbingowi i nierównemu traktowaniu. Pracownicy socjalni nie mieli 
udostępnionego tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, 
co było niezgodne z wymogiem zawartym w art. 941 k.p., który stanowi, że 
pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego 
traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na 
terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny 
sposób przyjęty u danego pracodawcy. 

                                                      
23 Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, ze zm. 
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4. W MOPS nie prowadzono rejestru skarg pracowników. Zgodnie z art. 254 
w odniesieniu do art. 221 Kodeks postępowania administracyjnego24. Skargi 
i wnioski oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje 
w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych 
skarg i wniosków. 
 
W 14 z 15 pomieszczeń w MOPS nie zapewniono warunków, zgodnych 
z wymogami zawartymi w przepisach BHP. Nie dokonano oceny i nie 
udokumentowano ryzyk zawodowych związanych z wykonywaną pracą oraz nie 
zastosowano niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. Nie 
poinformowano pracowników socjalnych o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną  pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, a także 
o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących przy wykonywanych pracach. Nie 
zapewniono także osobnego pomieszczenia do prowadzenia indywidualnych 
rozmów z klientami.  

 

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

 

3.1. Kwalifikacje i szkolenia pracowników socjalnych 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowisku pracownika socjalnego posiadali 
kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu. Pracownicy ukończyli kolegium 
pracowników służb społecznych, studia wyższe na kierunku: praca socjalna, 
pedagogika, politologia, socjologia, nauka o rodzinie oraz policealne w zawodzie 
pracownika socjalnego. Czterech pracowników posiadało ukończony I stopień kursu 
języka migowego.  

Spośród 38 pracowników socjalnych 14 osób uczestniczyło w szkoleniach w tym 
2 osoby zrealizowały po 3 szkolenia, 5 osób po 2 szkolenia i 7 osób po jednym 
szkoleniu.  

Tematy szkoleń to: „Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami” (uczestniczyło 
w nim 7 osób), „Profesjonalna pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych 
i naturalnych” (1 osoba), „Możliwości i formy oddziaływania na osoby podejrzane 
o stosowanie przemocy w rodzinie” (1 osoba). Koszty powyższych szkoleń zostały 
pokryte w 100% przez MOPS.  
W nw. szkoleniach, w których uczestniczyli pracownicy socjalni, tj.: 
„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” (3 osoby), „Płodowy Zespół Alkoholowy 
(FAS) – objawy, diagnoza i terapia” (3 osoby), „Diagnoza rodziny w kontekście 
działań interwencyjnych i opiniodawczych – ocena sytuacji rodzinnej, ocena sytuacji 
opiekuńczo – wychowawczej dziecka, ocena rozwojowa dziecka, ocena kompetencji 
wychowawczej rodziców i opiekunów” (2 osoby), oraz (po 1 osobie „Wybrane 
aspekty pracy socjalnej”, „Superwizja Pracy z rodziną zastępczą w podejściu 
systemowym”, „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, MOPS nie ponosił 
kosztów ich przeprowadzenia.  

Ponadto w dwóch szkoleniach pt. „Pracownik socjalny we współczesnym życiu 
społecznym. Teoria i praktyka w pracy zawodowej pracownika socjalnego” oraz 
„Realizacja zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” pracownik 
uczestniczył podczas realizacji studiów. 
                                                      
24 Dz.U.2018.0.2096 
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W latach 2016-2018 (I połowa) spośród 37 pracowników socjalnych 24 z nich nie 
uczestniczyło w żadnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż analiza potrzeb w zakresie szkoleń dla pracowników 
socjalnych przeprowadza bezpośredni przełożony tj. Kierownik Działu Pomocy 
Środowiskowej z Sekcją ds. Ośrodków Wsparcia oraz Kierownik Działu Wspierania 
Rodziny i Pieczy Zastępczej. Kierownik działu kieruje pracownika na konkretne 
szkolenie. 
Tematyka bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych była rozpatrywana 
w aspekcie przeprowadzenia szkolenia z samoobrony oraz zabezpieczenia 
elektronicznego umożliwiającego powiadomienie Policji o zagrożeniu. Niestety ze 
względu na wysokie koszty szkolenia i monitoringu elektronicznego nie zostały 
wdrożone w życie. Zastępca Dyrektora MOPS (…) organizuje cykliczne narady 
i robocze spotkania (…) na których poruszane są tematy związane z pracą w terenie 
(…). Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pracowników. Kadra 
kierownicza podczas takich narad uczula i przypomina o zasadach bezpieczeństwa 
i jak należy się zachować w takich sytuacjach. Istotne jest to, że pracownicy socjalni 
mają możliwość wsparcia (…) asysty podczas wywiadów środowiskowych (…) 
w przypadku odczucia ewentualnego zagrożenia.  
W lipcu 2017 r. i kwietniu 2018 r. dwóch pracowników otrzymało zmianę 
wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika 
socjalnego. 

[dowód akta kontroli str. 787-789, 866-891] 

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

Pracownicy socjalni związku z prowadzoną pracą socjalną mogli korzystać ze 
wsparcia specjalistycznego np. psychologów, doradców zawodowych, specjalistów 
do spraw uzależnień. Podczas wywiadów i monitoringu podopiecznych udzielali 
informacji o możliwościach i formach wsparcia specjalistycznego oraz o możliwości 
schronienia w SOW w Korytnikach, o możliwości skorzystania z Miejskiego Ośrodka 
Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 celem 
uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie, o możliwości udziału w programie „Przemyśl szansa na zmianę”, 
współpracy z nauczycielami, o ofertach pracy PUP itp. 

Pracownicy socjalni nie korzystali z pomocy specjalistów, w tym psychologa 
w związku ze stresem i wypaleniem zawodowym, ani nie byli objęci superwizją.  

Dyrektor MOPS wyjaśnił, iż pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Przemyślu mają możliwość współpracy z innymi specjalistami tj. 
mediatorem, doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem oraz innymi 
specjalistami w zależności od zaistniałej sytuacji. Współpraca z innymi specjalistami 
może przebiegać dwutorowo tj. poprzez Ośrodek Wsparcia Socjalnego, który 
funkcjonuje w MOPSie oraz poprzez projekt unijny „Przemyślany Rozwój”. Przed 
realizacją tego projektu realizowaliśmy inne, w których również była możliwość 
wspierania pracowników socjalnych innymi specjalistami. Pracownicy jak najbardziej 
mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, niestety żaden pracownik 
socjalny z takim wnioskiem nie wystąpił. W przypadku złożenia wniosku do 
Dyrektora MOPS przez pracownika socjalnego dana osoba zostałaby skierowana do 
specjalisty. Oczywiście takie skierowanie zostałoby w całości opłacone przez 
pracodawcę. Pracownicy socjalni mają możliwość skorzystania z superwizji pracy 
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socjalnej. Nigdy żaden wniosek o przeprowadzenie superwizji nie został słownie lub 
pisemnie złożony.   

   [dowód akta kontroli str. 892-920] 

Odpowiedzi zawarte w ankietach wskazują, iż pracownicy socjalni nie mieli szkoleń, 
w tym wewnętrznych i wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach. Najbardziej 
oczekiwane to szkolenia wspierające rozwój zawodowy, przygotowujące do 
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia oraz superwizja. Pracownicy odczuwają brak 
motywacji ze strony przełożonych do podwyższenia kwalifikacji zawodowych. 

 [dowód akta kontroli str. 961-1000] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na  braku szkoleń dla 24 pracowników 
socjalnych.  

W kontrolowanym okresie 24 osoby nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu. Zgodnie 
z art. 119 ust. 2 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej, przy wykonywaniu zadań 
pracownik socjalny jest obowiązany podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach i samokształcenie. Żaden z pracowników socjalnych nie 
korzystał także z superwizji. 

Pracownicy MOPS posiadali odpowiednie wykształcenie do zajmowanych 
stanowisk, a w przypadkach podnoszenia kwalifikacji otrzymywali podwyżki. 
W ocenie NIK jednak nie wszystkim pracownikom socjalnym zapewniono możliwość 
rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo – w odpowiednich do ich potrzeb –  
szkoleniach i seminariach przygotowujących do radzenia sobie w sytuacji 
zagrożenia oraz superwizji. Ponadto MOPS nie zapewniał pracownikom socjalnym  
żadnych środków  zabezpieczających przed zagrożeniami zdrowotnymi.     

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

1. NIK zauważa, iż MOPS nie zapewniał żadnych środków do ochrony przed 
zagrożeniami zdrowotnymi pracowników socjalnych. 

2. W MOPS zatrudnionych było 37 pracowników socjalnych co pozwalało spełnić 
ustawowy wymóg art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej – jeden pracownik 
socjalny na 2000 mieszkańców. Średnio w 2016 r. przypadało 1680 mieszkańców, 
w 2017 r. 1675, a w 2018 (I półrocze) 1614 mieszkańców na jednego pracownika 
socjalnego. Jednakże 9 z 37 pracowników socjalnych zajmowało się Pieczą 
Zastępczą, Przemocą, DPS i przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych do 
przyznawania świadczeń opiekuńczych, obsługiwali oni  cały obszar działania 
MOPS w ww. dziedzinach. Pozostałym 28 pracownikom socjalnym przydzielono po 
jednym z 28 rejonów i na jednego pracownika socjalnego przypadało faktycznie: 
W 2016 r. od 659 do 5072 mieszkańców i od 57 do 102 osób/rodzin objętych opieką; 
w 2017  od 651 do 4979 mieszkańców i od 55 do 95 osób/rodzin objętych opieką; 
w 2018 r. od 790 do 4847 mieszkańców i od 44 do 82 osób/rodzin objętych opieką25. 
NIK zauważa, iż faktycznie występuje zbyt duże obciążenie pracowników socjalnych 
co nie sprzyja jakości i skuteczności pracy. Taki stan wpływa także na 

                                                      
25 W tym 5 pracowników miało do 50 rodzin. 
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niezadowolenie samych pracowników ponieważ zmniejsza ich efektywność pracy, 
a to oprócz braku instrumentów zmuszających podopiecznych do aktywności 
zawodowej przekłada się m.in. na dłuższy niż 3 lata, tj. 77,5 % wszystkich 
podopiecznych, okres udzielania pomocy społecznej. 
 
Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1. Aktualizację oceny ryzyka zawodowego pracowników socjalnych uwzględniającą 
istotne zagrożenia dla stanowiska pracy pracownik socjalny, w szczególności 
przez: 

- udokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, - 
stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,  

- informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, stosowanie środków 
zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym 
z wykonywaną pracą,  

- konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących 
oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu określonych prac. 

2. Umożliwienie pracownikom dostępu do przepisów dotyczących równego 
traktowania w zatrudnieniu. 

3. Dostosowanie warunków w pomieszczeń MOPS zajmowanych przez 
pracowników socjalnych do wymogów przepisów BHP.  

4.  Założenie rejestru skarg i wniosków pracowników.  

5.  Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie szkoleń dla pracowników socjalnych 
i skierowanie ich na szkolenia wspierające rozwój zawodowy, przygotowujące do 
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa 
w superwizji. 

  

Wnioski 
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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 Rzeszowie. 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2018 r. 
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           /…/ 
 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

Wiesław Motyka 

 

           /…/ 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


