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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?01

Według danych GUS z pomocy społecznej w 2017 r. korzystało ok. 2,2 mln 
osób, czyli 5,7% ogółu mieszkańców Polski. 

Źródło: Zbiór Centralny Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
(Raport GUS Beneficjenci pomocy społecznej w 2017 r.).



Dlaczego podjęliśmy kontrolę?02

Dwa i pół tysiąca ośrodków pomocy społecznej zatrudniało w 2017 r. 
19 610 pracowników socjalnych. Jednak warunku zatrudniania minimum trzech 
pracowników socjalnych oraz wskaźnika jednego pracownika na dwa tysiące 
mieszkańców nie spełniało 911 OPS (37%), a wskaźnika zatrudniania jednego 
pracownika socjalnego na 50 rodzin/osób objętych opieką nie spełniało aż 
1151 OPS (46%). 25% (624 ośrodki) nie spełniało żadnego z tych wymogów ustawy.

Liczba mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego wg województw

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych GUS dot. liczby 
zatrudnienia pracowników.



Dlaczego podjęliśmy kontrolę?03

Podczas wcześniejszych kontroli Departamentu Pracy, Spraw Społecznych 
i Rodziny widzieliśmy problemy dotykające pracowników socjalnych, m.in.:

– złe warunki lokalowe (np. zbyt duże zagęszczenie, niedostatki 
wyposażenia);

– nadmiar pracy biurowej na przestarzałych zasadach (ręczne przepisywanie 
wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji, brak swobodnego dostępu 
do elektronicznych baz danych, itp.);

– zagrożenia, zwłaszcza ze strony agresywnych podopiecznych i brak 
podstawowych form zabezpieczenia (monitoring wizyjny, przycisk 
antynapadowy);

– poczucie wypalenia zawodowego i zniechęcenie do dalszej pracy, 
m.in. z powodu zbyt niskich zarobków.  



Istotna informacja – protest pracowników socjalnych04

W czasie, kiedy realizowana była kontrola NIK (jesień 2018 r.) 
pracownicy socjalni podjęli ogólnopolską akcję protestacyjną. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.



W ramach tej kontroli przeprowadziliśmy największe z dotychczasowych 
w Polsce badanie ankietowe środowiska pracowników socjalnych. 
Informacja o możliwości wypełnienia kwestionariusza on-line została 
rozesłana do wszystkich 2,5 tys. ośrodków pomocy społecznej. 
Ankietę wypełniło 4206 pracowników socjalnych.

Raport z analizy udzielonych odpowiedzi w badaniu ankietowym 
stanowi załącznik do Informacji. 

Ponadto tę samą ankietę wypełniło 290 z 468 pracowników socjalnych 
zatrudnionych w 24 skontrolowanych przez NIK ośrodkach. 

Oznacza to, że łącznie w badaniu wzięło udział 4496 pracowników 
socjalnych, czyli niemal ¼ ze wszystkich 19 610 zatrudnianych 
przez OPS w Polsce.

Istotna informacja – badania ankietowe05



Czy gminy zapewniają pracownikom socjalnym organizację i warunki 
pracy niezbędne dla realizacji kluczowych zadań ustawowych w zakresie 
pomocy społecznej?

W szczególności:

§ Organizację pracy pracowników socjalnych.

§ Warunki ich pracy i bezpieczeństwo.

§ Możliwości rozwoju, szkolenia oraz wsparcie merytoryczne 
i psychologiczne.

§ Wpływ organizacji i warunków pracy pracowników socjalnych 
na realizację przez nich zadań ustawowych i skuteczność udzielanej 
pomocy. 

Co kontrolowaliśmy?06



24 ośrodki pomocy społecznej w dziewięciu województwach:

– mazowieckim

– pomorskim

– warmińsko-mazurskim

– podlaskim

– lubelskim 

– podkarpackim

– świętokrzyskim 

– opolskim 

– wielkopolskim

Kogo kontrolowaliśmy?07



§ Pomoc społeczna w Polsce nie obejmuje wszystkich osób 
wymagających wsparcia, jest udzielana na minimalnym, podstawowym 
poziomie i do wysokości zaplanowanego budżetu, a nie na podstawie 
rzeczywistych potrzeb społecznych. 

– 67% (z 290) pracowników socjalnych w skontrolowanych 24 OPS 
i

– 60,9% (z 4206), którzy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu 
ankietowym NIK, przyznało, że 

w ich rejonie są osoby wymagające pomocy społecznej, ale z różnych 
powodów z niej nie korzystają. 

Stwierdzony stan – osoby potrzebujące pomocy poza systemem08



§ W Polsce nie ma systemu badania i wykazywania faktycznej liczby osób 
potrzebujących pomocy.

GUS podaje jedynie szacunkowe dane statystyczne (np. wskaźniki 
ubóstwa), a powołane do tego służby, nie badają rzeczywistej skali tego 
zjawiska. Ośrodki pomocy społecznej, jeśli nawet identyfikują większość 
potrzeb na swoim terenie, to ich rzetelnie nie wykazują w corocznie 
sporządzanych dokumentach planistycznych tj.: Ocenie zasobów  
pomocy społecznej oraz Potrzebach w zakresie pomocy społecznej. 

Stwierdzony stan – niedostateczne rozpoznawanie
i niewykazywanie rzeczywistych potrzeb społecznych w gminach 

09



§ Budżety ośrodków planowane są na podstawie założeń budżetowych 
przesyłanych do OPS przez gminy pod koniec roku kalendarzowego, 
a nie na podstawie faktycznych potrzeb społecznych, które byłyby 
badane i wykazywane przez ośrodki pomocy społecznej 
w dokumentach planistycznych.

§ Ponadto częściowo się dublujące dokumenty planistyczne – Ocena 
zasobów wraz z rekomendacjami i Potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej zawierają głównie dane statystyczne i mają niewielkie 
znaczenie przy konstruowaniu budżetu ośrodków, m.in. z powodu 
terminów, w których są opracowywane. 

Stwierdzony stan – nieplanowanie budżetu w oparciu 
o rzeczywiste potrzeby

10



Stwierdzony stan – zatrudnianie niedostatecznej liczby pracowników 
socjalnych w stosunku do realnych potrzeb i nałożonych zadań 

11

* Statystyczne obciążenie zadaniami pracownika socjalnego w ciągu roku.

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie danych MRPiPS-03 
za rok 2017.

*



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika socjalnego na tle wynagrodzeń pracowników gminy 
oraz minimalnego wynagrodzenia i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wg GUS. 
Do porównania przyjęto też średnią z 11 najwyższych wypłat świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych 
w jednym miesiącu jednemu podopiecznemu w 11 skontrolowanych OPS, w których udało się to policzyć.
(w zaokrągleniu do pełnych złotych, kwoty brutto, bez wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych)

Stwierdzony stan – zbyt niskie wynagrodzenia, niekonkurencyjne 
na rynku pracy 

12

Źródło: Opracowanie własne NIK. 
Dane za 2017 r.

Rekordzista z jednego 
ze skontrolowanych przez NIK 
OPS uzyskał w formie 
miesięcznych świadczeń 8 362 zł, 
czyli kilka razy więcej niż zarabia 
pracownik socjalny.



Stwierdzony stan – wyposażenie i warunki pracy nieadekwatne 
do potrzeb i wykonywanych zadań

13

Inne ustalenia:
– wieloosobowe pokoje;

– brak pomieszczeń 
do rozmów z podopiecznymi;

– brak własnych komputerów 
i telefonów komórkowych;

– przestarzałe sprzęty;

– brak dostępu 
do elektronicznych baz danych.

§ W Augustowie budynek MOPS był w tak złym stanie, że kontroler NIK 
zawiadomił w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK kierownika jednostki 
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie o zagrożeniu 
dla życia i zdrowia ludzi. 

Siedziba MOPS w Augustowie

Źródło: Materiały kontrolne NIK.



Stwierdzony stan – zagrożenia podczas pracy w biurze i w terenie14

§ 1/3 pracowników socjalnych 
w skontrolowanych OPS 
nie czuje się bezpiecznie 
w biurze, a 2/3 podczas pracy 
w terenie.

§ We wszystkich występowała 
agresja werbalna, w tym groźby 
wyzwiska. 

§ W trzech doszło do incydentów 
związanych z agresją fizyczną, 
w tym naruszenia nietykalności 
cielesnej pracowników 
socjalnych. 

§ Aż w 17 z 24 skontrolowanych 
OPS pracodawca nie opracował 
ocen ryzyka zawodowego 
dla tego stanowiska pracy.

Najczęstsze formy agresji fizycznej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ankiet wypełnionych przez pracowników socjalnych.



§ Tylko w ośmiu – z 24 
skontrolowanych OPS 
– był monitoring 
budynku, a w 10 
przyciski antynapadowe, 
w tym także przenośne. 

§ Głównym 
„zabezpieczeniem” 
podczas pracy w terenie 
jest drugi pracownik.

Stwierdzony stan – brak środków bezpieczeństwa 
podczas pracy w biurze i w terenie

15

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie ankiet wypełnionych 
przez pracowników socjalnych.



§ Zarówno w kontrolowanych OPS, jak i w ankiecie ogólnopolskiej, 
pracownicy socjalni wskazywali na niewystarczającą dostępność szkoleń.

Stwierdzony stan – brak wsparcia i potrzebnych szkoleń16

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ankiet wypełnionych przez pracowników socjalnych.



§ Pracownicy 
socjalni jako 
główną przyczynę 
braku czasu 
na pracę socjalną 
wskazywali 
nadmiar pracy 
biurowej.

Stwierdzony stan – zbiurokratyzowanie pracy socjalnej17

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie ankiet wypełnionych 
przez pracowników socjalnych. 



System pomocy społecznej nie wymaga od ośrodków oraz pracowników 
socjalnych żadnej formy rozliczania się ze skuteczności działań. 

Stwierdzony stan – brak systemu powiązania podejmowanych 
działań z oceną skuteczności pomocy socjalnej

18



Ocena ogólna (1)19

Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych nie pozwalają 
w pełni na skuteczną realizację ich zadań ustawowych w zakresie 
pomocy społecznej. Skontrolowane ośrodki pomocy społecznej starały 
się prawidłowo organizować pracę, jednak liczba zadań własnych 
i zleconych gmin w tym obszarze przekraczała ich możliwości kadrowe 
i finansowe, co skutkowało udzielaniem pomocy na podstawowym 
poziomie, niemal wyłącznie dla najbardziej potrzebujących, do kwoty 
wcześniej zaplanowanych środków budżetowych i w sytuacjach 
interwencyjnych. 



Ocena ogólna (2)20

§ Pracowników socjalnych jest zbyt mało i są przeciążeni pracą.
§ Nie mają wystarczającej ilości czasu na prowadzenie pracy socjalnej.
§ Systemowo nie są badane i wykazywane prawdziwe potrzeby społeczne 

w gminach.
§ Dokumenty planistyczne dublują się i nie są podstawą sporządzania 

budżetów OPS-ów.
§ Budżety powstają nie na podstawie potrzeb, ale z góry określonych ram 

finansowych narzuconych przez władze gminy.
§ Gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych 

nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb społecznych 
oraz nie zawierają liczbowych wskaźników pozwalających na ocenę 
realizacji zaplanowanych zadań i celów.

§ Poza systemem są osoby wymagające pomocy.
§ System pomocy społecznej nie jest skuteczny.



Ocena ogólna (3)21

§ Wyposażenie i narzędzia pracy pracowników socjalnych są 
na podstawowym poziomie, który nie wystarcza do sprawnego 
wykonywania zadań.

§ Brakuje swobodnego dostępu do elektronicznych baz pozwalających 
na ustalanie i weryfikowanie informacji o wnioskodawcach. 

§ W 10 ośrodkach warunki pracy pracowników socjalnych były niezgodne 
z przepisami BHP.

§ Zarówno w biurze jak i w terenie pracownicy socjalni byli narażeni 
na kontakt z agresją fizyczną i werbalną.

§ 19,2% zaraziło się podczas pracy różnymi chorobami.
§ Aż w 17 z 24 skontrolowanych OPS pracodawca nie opracował ocen 

ryzyka zawodowego dla tego stanowiska pracy. Nie zapewnił też 
podstawowych środków bezpieczeństwa. Tylko w sześciu 
skontrolowanych OPS zainstalowano monitoring wizyjny, 
a w 10 przycisk antynapadowy.



Ocena ogólna (4)22

§ W 16 jednostkach brakowało rozwiązań na rzecz przeciwdziałania 
mobbingowi i dyskryminacji.

§ Pracownicy socjalni posiadali wymagane prawem kwalifikacje. 
Niewystarczająco zapewniano im jednak warunki rozwoju zawodowego.

§ W 21 ośrodkach NIK stwierdziła brak poradnictwa oraz szkoleń, 
zwłaszcza w zakresie rozwoju osobistego i superwizji.

§ Brak odpowiedniej liczby superwizorów z certyfikatami.
§ Wynagrodzenia niekonkurencyjne na rynku pracy.



§ Ograniczenie liczby obowiązkowych dokumentów przedstawianych 
corocznie przez ośrodki pomocy społecznej radzie gminy, w których 
określane są potrzeby w zakresie pomocy społecznej i ustalenie takiego 
terminu ich sporządzania, by były  podstawą do planowania budżetu 
na rok następny”. (1 i 2 wniosek)

§ Zapewnienie odpowiedniej liczby superwizorów z certyfikatami 
przewidzianymi w ustawie, umożliwiającej organizację przez ośrodki 
pomocy społecznej superwizji dla pracowników socjalnych.

23 Wnioski – do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



§ Zracjonalizowanie zasad i częstotliwości sporządzania 
przez pracowników socjalnych aktualizacji rodzinnych wywiadów 
środowiskowych. 

§ Usprawnienie systemu teleinformatycznego, w ten sposób, 
aby stanowił realne wsparcie i pomoc dla pracowników socjalnych 
w realizacji ich obowiązków, w tym przy sporządzaniu wywiadów 
środowiskowych i ich aktualizacji.

§ Opracowanie lub udostępnienie na zasadach dobrych praktyk wzoru 
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

24 Wnioski – do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cd.



§ Wprowadzenie w rozporządzeniu MRPiPS w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego obowiązku każdorazowego sporządzania 
na druku wywiadu adnotacji o zdarzeniach związanych z zagrożeniem 
bezpieczeństwa pracownika socjalnego.

§ Opracowanie przepisów w sprawie standardów BHP dla pracowników 
socjalnych w biurze i w terenie.

§ Opracowanie i wprowadzenie Standardów Pracy Socjalnej.

§ Rozważenie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, możliwości 
podwyższenia tzw. dodatku terenowego oraz wprowadzenia zasad jego 
rewaloryzacji, np. w powiązaniu z wysokością minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. (Dodatek terenowy w wysokości 250 zł został 
wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej w lipcu 2005 r. Od tego 
czasu nie był rewaloryzowany).

25 Wnioski – do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cd.



§ Opracowanie lub zaktualizowanie gminnych strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

§ Egzekwowanie od OPS rzetelnego przedstawiania radzie gminy
corocznych potrzeb pomocy społecznej.

§ Zatrudnienie właściwej liczby odpowiednio wynagradzanych
pracowników socjalnych w celu spełniania przynajmniej jednego
z wymogów określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej
oraz przede wszystkim adekwatnie do rzetelnie rozpoznanych potrzeb
społecznych.

§ Wprowadzenie w OPS procedur gwarantujących pracownikom socjalnym
możliwość swobodnego korzystania z prawa do superwizji.

26 Wnioski – do jednostek samorządu terytorialnego



§ Wyposażenie pracowników socjalnych w środki i narzędzia, zwłaszcza
teleinformatyczne, niezbędne do wykonywania powierzonych zadań.

§ Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez ośrodki pomocy
społecznej przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ Zapewnienie pracownikom socjalnym pomocy prawnej w ich bieżącej
pracy merytorycznej oraz w ramach ochrony prawnej.

27 Wnioski – do jednostek samorządu terytorialnego cd.



§ Do 24 skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej skierowano
55 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one m.in.:

– dostosowania liczby pracowników socjalnych do wymogów ustawowych;

– dostosowania warunków pracy do wymogów przepisów BHP;

– opracowania procedur antymobbingowych;

– opracowania lub zaktualizowania ocen ryzyka zawodowego
dla stanowiska pracy pracownik socjalny;

– zapewnienia wsparcia w formie superwizji;

– opracowania lub uzupełnienia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych o elementy przewidziane w ustawie.

Kierownicy jednostek kontrolowanych nie wnieśli zastrzeżeń.

Do dnia 27 czerwca 2019 r. zrealizowano 41 wniosków, w trakcie realizacji było 
osiem, a sześć pozostawało niezrealizowanych.

28 Działania po kontroli
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