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I. Dane identyfikacyjne 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców 
Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, dalej M-GOPS lub Ośrodek. 
 
 
Małgorzata Hariasz, kierownik M-GOPS od dnia 1 czerwca 2007 r. 
 
 
1. Organizacja pracy pracowników socjalnych 

2. Warunki pracy pracowników socjalnych 

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

 
Lata 2016 – 2018 (I półrocze). Do 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 Kontroli1 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 
 
 
1. Roman Tadla, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LRZ/131/2018 z dnia 25 września 2018 r. 

2. Alina Walenia, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/146/2018 z dnia 30 października 2018 r. 

(dowód: 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 

M-GOPS w Kolbuszowej zapewniał pracownikom socjalnym organizację i warunki 
pracy umożliwiające realizację ustawowych zadań w zakresie pomocy społecznej. 
Stwierdzono nieprawidłowości, jednak nie miały one wpływu wprost na realizację 
zadań przez pracowników socjalnych.  

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych M-GOPS spełniał wymagania określone 
przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3. Podział pracy 
pomiędzy pracowników dokonywany był z uwzględnieniem skali trudności pracy 
w środowiskach, w sposób zmierzający do równomiernego obciążenia pracą. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, sposób zorganizowania oraz stworzone warunki 
pracy umożliwiały pracownikom socjalnym realizację kluczowych zadań w zakresie 
pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zapoznani zostali z oceną ryzyka 
zawodowego oraz poinformowani o zakresie praw pracowniczych na ich stanowisku. 
W trakcie realizacji obowiązków służbowych, w urzędach, instytucjach i innych 
placówkach korzystali z prawa pierwszeństwa, co zostało zapewnione poprzez 
zawarte przez M-GOPS umowy i porozumienia z tymi podmiotami. Pracownikom 
socjalnym zapewniono dogodne warunki pracy w terenie. Dysponowali 
samochodem służbowym, a w przypadku korzystania z samochodów prywatnych 
otrzymywali zwrot kosztów według obowiązujących stawek. Zostali wyposażeni 
w podstawowe środki zmniejszające potencjalne zagrożenia występujące w związku 
z pracą w terenie. Warunki pracy w Ośrodku spełniały wymagania określone 
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownikom socjalnym zapewnione zostały możliwości rozwoju zawodowego. 
Uczestniczyli oni w szkoleniach umożliwiających należyte wykonywanie 
powierzonych im zadań w zakresie pracy socjalnej, tj. pracy z trudnym 
podopiecznym, samoobrony, udzielania pierwszej pomocy. M-GOPS zapewniał 
pracownikom socjalnym wsparcie specjalistyczne w pracy z problemowymi 
podopiecznymi, a także wsparcie psychologiczne w związku ze stresem 
i wypaleniem zawodowym.   

NIK ocenia pracę pracowników socjalnych jako skuteczną, prowadzącą do 
przezwyciężenia trudnych sytuacji rodzin objętych wsparciem, w wielu przypadkach 
skutkującą zlikwidowaniem problemów powodujących udzielanie pomocy. 

Na podstawie analiz i ocen potrzeb sporządzanych przez pracowników M-GOPS, 
corocznie opracowywane były oceny zasobów pomocy społecznej. Zawierały one 
wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej.  

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy 
Kolbuszowa na lata 2013 – 2020 nie zawierała obligatoryjnych elementów 
wymienionych w art. 16 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. prognozy zmian 
sytuacji społecznej w latach 2013 – 2020, ram finansowych oraz zapotrzebowania 
na świadczenia pomocy społecznej w kolejnych latach jej obowiązywania.  

Kierownik Ośrodka nie przedstawiała Radzie Miejskiej w Kolbuszowej (dalej Rada) 
sprawozdań z działalności M-GOPS. Sposób i forma przekazywania Radzie 
informacji o działalności  Ośrodka, a także okres objęty tymi informacjami, nie dają 
podstaw do uznania realizacji obowiązku określonego w art. 110 ust. 9 ustawy 
o pomocy społecznej. 

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

opisowej. 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja pracy pracowników socjalnych 

1.1. Rozpoznanie potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej  

M-GOPS przygotował gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych. 
Zadanie polegające na opracowaniu takiego dokumentu zostało wyszczególnione 
w statucie Ośrodka. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych 
miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2013 – 20205 (dalej Strategia) zawierała 
diagnozę sytuacji społecznej. Wymieniono w niej cele strategiczne oraz cele 
operacyjne. Określono je w sposób ogólny, bez podania konkretnych efektów jakie 
przynieść miała realizacja Strategii6. Podano kierunki działań zmierzających do 
osiągnięcia założonych celów oraz wyszczególniono wskaźniki monitoringowe. 
Wskaźniki te pokazywać miały liczby osób korzystających z form pomocy społecznej 
(lub liczby zrealizowanych przedsięwzięć) bez odniesienia do skali występujących 
zjawisk powodujących potrzebę wsparcia. Sposób określenia w Strategii celów 
i wskaźników monitoringowych nie pozwalał na dokonywanie wymiernej oceny 
stopnia osiągnięcia założonych celów, a tym samym do oceny zmian negatywnych 
zjawisk występujących na terenie miasta i gminy Kolbuszowa. 

Strategia zawierała analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 
świadczenia pomocy społecznej. Wskazano w niej realizatorów działań 
zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych i partnerów w realizacji, 
wymieniono zasady realizacji7 oraz podano źródła finansowania działań8. 
W Strategii nie przedstawiono natomiast prognozy zmian sytuacji społecznej 
w Gminie w latach 2013 – 2020 oraz nie określono jej ram finansowych. Nie 
zaprezentowano potrzeb na świadczenia pomocy społecznej, przewidywanych 
w kolejnych latach obowiązywania Strategii.  

(dowód: akta kontroli str. 4-89) 

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że M-GOPS dokonuje analizy i oceny potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej oraz określa potrzeby Ośrodka mające wpływ na 
funkcjonowanie gminnego systemu pomocy społecznej. Analizy i oceny 
przeprowadzane są przez pracowników Ośrodka – w zależności od potrzeb – na 

                                                      
4 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. 
5 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2013 – 2020   

została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVI/413/13 z dnia 27 marca 2013 r. 
6 Cel strategiczny I: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, cele operacyjne: 

Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy, Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako podstawowego czynnika 
przyczyniającego się do wykluczenia społecznego, Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 
bezdomności. Cel strategiczny II: Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia rodziny ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji dzieci i młodzieży, cele operacyjne: Zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia 
rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie odpowiednich warunków życia 
dzieciom w naturalnym środowisku rodzinnym, Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym 
rozwoju. Cel strategiczny III: Wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnieni przemocy, cele 
operacyjne: Profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
uzależnień. Cel strategiczny IV: Utworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, cele operacyjne: Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych we wszystkich 
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego poprzez stworzenie warunków do samodzielnego, pełnego 
i czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi 
starszych. Cel strategiczny V: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, cele operacyjne: Wzmacnianie kadry 
pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej, Wyzwalanie aktywności obywatelskiej. 

7 Zasady: zrównoważonego rozwoju, wielokierunkowego rozwoju, orientacji na mieszkańców, partnerstwa 
publiczno-prawnego, lokalnego zróżnicowania celów i narzędzi oddziaływania. 

8 Budżet samorządowy (gminny, powiatowy) i centralny, fundusze zewnętrzne (m. in. Fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej), środki organizacji pozarządowych, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 
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bieżąco, miesięcznie, kwartalnie, rocznie po sprawozdaniach merytorycznych 
i finansowych z działalności Ośrodka, a następnie przekazywane są kierownikowi 
M-GOPS i głównemu księgowemu. Podstawą do określenia potrzeb jest diagnoza 
problemów społecznych zawarta w Strategii oraz programach gminnych. Na 
podstawie analizy potrzeb w zakresie pomocy społecznej Ośrodek planuje realizację 
projektów socjalnych9. Kierownik Ośrodka wskazała także na określanie 
prognozowanych potrzeb w sporządzanych przez M-GOPS, po zakończeniu roku, 
Ocenach zasobów pomocy społecznej (dalej Oceny zasobów). Zawierały one – 
między innymi – prognozy danych na rok następujący po roku oceny: o sytuacji 
demograficznej i społecznej, o korzystających z pomocy i wsparcia, danych 
dotyczących udzielanych świadczeń i udzielanej pomocy. Określano w nich także 
potrzeby w zakresie zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadry Ośrodka 
oraz środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej, przewidywane w roku 
następującym po roku oceny i dwa lata po ocenie. 

(dowód: akta kontroli str. 90-96) 

W okresie objętym kontrolą Oceny zasobów sporządzane były przez M-GOPS 
corocznie. Obejmowały one wszystkie elementy wymienione w art. 16a ust. 3 
ustawy o pomocy społecznej. Dane przedstawione w Ocenach zasobów za 2016 r. 
i 2017 r. były zgodne z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniach – odpowiednio –
MPiPS-03 za 2016 r. oraz MRPiPS-03 za 2017 r., w zakresie określonym w tych 
dokumentach, z wyjątkiem: 
− kwoty świadczeń udzielonych w formie posiłku w 2016 r. – w Ocenie zasobów 

324.292 zł, w tym dla dzieci 315.526 zł; w sprawozdaniu 324.707 zł, w tym dla 
dzieci 315.941 zł; 

− danych dotyczących placówek pomocy i wsparcia funkcjonujących w 2017 r. – 
w Ocenie zasobów podano, iż funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy  
posiadający 49 miejsc, z którego korzystało 55 osób, a także dzienny dom 
pomocy posiadający 15 miejsc (dane te uwzględniono w części Ośrodki wsparcia 
ogółem); w sprawozdaniu nie uwzględniono dziennego domu pomocy.   

(dowód: akta kontroli str. 181-288) 

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że różnica w kwotach świadczeń w formie posiłków 
wynika ze sposobu prezentacji danych, które – zgodnie z objaśnieniami – 
w sprawozdaniu MPiPS-03 wynikają z planu, a Oceny zasobów sporządza się 
z uwzględnieniem rzeczywistego wykonania, tj. dokonanych zwrotów i refundacji. 
W sprawozdaniu MRPiPS-03 za 2017 r. nie został wykazany dzienny dom pomocy, 
ponieważ faktyczne przyjęcie uczestników nastąpiło w styczniu 2018 r. Placówkę tę 
wykazano w Ocenie zasobów za 2017 r., gdyż budynek był już przygotowany do 
przyjęcia osób i stanowił zasób do wykorzystania w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 289-291) 

Wydatki określone w pierwszych projektach budżetów na 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
były wyższe od potrzeb na te lata podawanych w Ocenach zasobów. Wydatki 
w projekcie budżetu na:  
− 2016 r. wynosiły 13.967.100 zł – były wyższe o 1.883.888 zł od potrzeb na ten rok 

podanych w Ocenie zasobów sporządzonej w 2015 r. 
− 2017 r. wynosiły 30.715.060 zł – były wyższe o 6.529.060 zł od potrzeb podanych 

w Ocenie zasobów sporządzonej w 2016 r.; 

                                                      
9 W latach 2016 – 2018 (I półrocze) realizowane były lokalne programy pomocy społecznej, przyjęte uchwałami 

Rady: Program wsparcia rodzin wielodzietnych, przyjęty uchwałą nr LIV/584/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.; 
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasta i gminy 
Kolbuszowa na lata 2017 – 2022, przyjęty uchwałą nr XXXVIII/457/17 z dnia 30 marca 2017 r.; Gminny 
program wsparcia rodziny gminy Kolbuszowa na lata 2018 – 2020, przyjęty uchwałą nr XLVIII/593/17 z dnia 
15 grudnia 2017 r. 
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− 2018 r. wynosiły 32.370.251,87 zł – były wyższe o 945.200 zł od potrzeb 
określonych w Ocenie zasobów sporządzonej w 2017 r. 

Największe różnice wystąpiły w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego, na które w projektach budżetów przyjmowano kwoty 
wyższe o 1.821.077 zł (projekt na 2016 r.), 897.350 zł (projekt na 2017 r.), 
535.200 zł (projekt na 2018 r.) niż potrzeby określone w Ocenach zasobów. 

(dowód: akta kontroli str. 292-341) 

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że potrzeby na lata następujące po roku, za który 
sporządzane były Oceny zasobów, są określane na podstawie danych 
pozyskiwanych od pracowników poszczególnych działów ośrodka; danych z innych 
instytucji, które realizują określone zadania wyszczególnione w Ocenie zasobów. 
Ośrodek bazuje na danych „rok oceny”, które mogą być korygowane na podstawie 
tendencji z roku bieżącego oraz w wyniku ewentualnej inflacji lub wzrostu 
wynagrodzeń. Przy opracowywaniu projektu budżetu M-GOPS kieruje się 
potrzebami wskazanymi w Ocenach zasobów, jednak ze względu na terminy 
sporządzania tych dokumentów dane w nich zawarte mogą się nawet znacząco 
różnić. Dane z Ocen zasobów sporządzanych w marcu i kwietniu są na bieżąco 
analizowane i korygowane na skutek zgłaszanych potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej Gminy, w związku ze zmianami przepisów prawa oraz wytycznymi 
Burmistrza Kolbuszowej dotyczącymi sporządzania planów finansowych na rok 
następny.  

(dowód: akta kontroli str. 342-347) 

W uchwałach budżetowych Miasta i Gminy Kolbuszowa przyjęto, że wydatki 
M-GOPS wynosić będą:  
− w 2016 r. – 11.543.460 zł, tj. o 2.423.640 zł (17,3%) mniej niż w pierwszym 

projekcie planu finansowego; wydatki środków własnych miały wynosić 
2.915.940 zł – o 265.760 zł (8,4%) mniej niż w projekcie planu, a wydatki środków 
z budżetu Wojewody – 8.627.520 zł – mniej o 2.157.880 zł (20%);   

− w 2017 r. – 28.097.510 zł, tj. o 2.617.550 zł (8,5%) mniej niż w pierwszym 
projekcie planu; wydatki środków własnych miały wynosić miały 3.060.370 zł – 
o 376.460 zł (10,9%) mniej niż w projekcie planu, a wydatki środków z budżetu 
Wojewody – 25.037.140 zł – mniej o 2.211.570 zł (8,1%); 

− w 2018 r. – 29.630.361,87 zł, tj. o 2.739.890 zł (8,5 %) mniej niż w pierwszym 
projekcie planu; wydatki środków własnych miały wynosić 3.645.190 zł – 
o 239.850 zł (6,2%) mniej niż w projekcie planu, a wydatki środków z budżetu 
Wojewody – 25.985.171,87 zł – mniej o 2.505.040 zł (8,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 299-341, 348-372) 

Plan wydatków M-GOPS, na 2016 r., został zwiększony o 14.584.671 zł, w wyniku 
przyznania środków decyzjami Wojewody. Największe zwiększenia planu wynikały 
z przyznania środków na sfinansowanie świadczeń wychowawczych, na które 
z budżetu Wojewody przekazano 12.505.475 zł. Po zmianach, kwota planowanych 
wydatków wynosiła 26.129.131 zł i była wyższa o 12.162.031 zł od określonej 
w pierwszym projekcie planu, o 14.045.919 zł od potrzeb podanych w Ocenie 
zasobów sporządzonej w 2015 r. oraz o 2.211.531 zł od potrzeb określonych 
w Ocenie zasobów sporządzonej w 2016 r. MGOPS nie podejmował działań w celu 
uzyskania dodatkowych środków własnych Gminy. Plan tych wydatków nie uległ 
zmianie. Wydatki wykonano w wysokości 26.029.905,51 zł (99.6% planu po 
zmianach). 
W trakcie 2017 r., plan wydatków Ośrodka został zwiększony o 2.501.304,96 zł. 
W wyniku przyznania środków z budżetu Wojewody plan zwiększono 
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o 2.541.729,96 zł. Plan wydatków środków własnych zmniejszono o 40.425 zł. 
Największe zwiększenia planu dotyczyły wydatków na: świadczenia wychowawcze 
(o 881.809 zł); świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(o 844.698 zł); pomoc w zakresie dożywiania (o 352.000 zł); zasiłki okresowe, 
celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(o 348.900 zł). Po zmianach, kwota planowanych wydatków wynosiła 
30.598.814,96 zł i była mniejsza o 116.245,04 zł od określonej w pierwszym 
projekcie planu finansowego, a większa o 6.412.814,96 zł od potrzeb określonych 
w Ocenie zasobów sporządzonej w 2016 r. oraz o 1.595.888,96 zł od potrzeb 
określonych w Ocenie zasobów sporządzonej w 2017 r. W 2017 r. M-GOPS wystąpił 
o zwiększenie planu wydatków środkami własnymi w celu: wypłaty zasiłków 
(o 60.000 zł), zakupu usług w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne 
jst (o 28.805 zł), przeprowadzenia szkoleń pracowników (o 8.816 zł), 
dofinansowania wkładu własnego przy realizacji projektu Gmina Kolbuszowa 
przyjazna rodzinie (1.954 zł). W dniu 12 grudnia 2018 r. M-GOPS wystąpił 
o zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania oraz na wspieranie rodziny – łącznie 
o 140.000 zł. Wydatki wykonane w 2017 r. wynosiły 30.294.326,94 zł (99% planu po 
zmianach). 

W I półroczu 2018 r. plan wydatków Ośrodka zwiększono o 744.290,51 zł, z czego: 
w wyniku przyznania środków z budżety Wojewody o 645.867,75 zł i środkami 
własnymi Gminy o 98.422 zł. Największe zwiększenia dotyczyły wydatków na 
wspieranie rodziny, w związku z otrzymaniem środków na realizację programu 
Dobry start (o 1.023.000 zł), pomoc w zakresie dożywiania (o 330.000 zł), 
a największe zmniejszenie dotyczyło wydatków na świadczenie wychowawcze 
(o 912.000 zł). Według stanu w dniu 30 czerwca 2018 r., planowane wydatki 
wynosiły 30.374.652,38 zł i były wyższe o 2.277.142,38 zł od określonych 
w pierwszym projekcie planu, o 965.909,38 zł od określonych w Ocenie zasobów 
sporządzonej w 2017 r. oraz mniejsze o 519.273.62 zł od określonych w Ocenie 
zasobów sporządzonej w 2018 r. W I półroczu 2018 r. Ośrodek wystąpił 
o zwiększenie planu wydatków środkami własnymi w celu: zakupu usług w domach 
pomocy społecznej prowadzonych przez inne jst (per saldo o 54.534 zł), zakupu 
altany ogrodowej oraz materiałów i wyposażenia do sali rehabilitacyjnej i kuchni 
w Dziennym domu senior+ w Hucie Przedborskiej (o 40.000 zł), pokrycia kosztów 
zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych (o 3.888 zł).  
Wnioski Ośrodka o zamiany w planach wydatków środków własnych – na 2017 r. 
i 2018 r. – uwzględnione zostały przez Radę w pełnym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 348-394) 

W Ocenach zasobów sporządzonych w 2016 r. i 2017 r., odpowiednio za rok 2015 
i 2016, w tabelach Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, wykazywano 
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia 
dziennego, prowadzoną przez inny – niż jst – podmiot. W tabelach tych, 
w kolumnach Potrzeby rok po ocenie oraz Potrzeby dwa lata po ocenie, nie 
wykazywano potrzeb w zakresie innych instytucji pomocy i wsparcia. Jednocześnie 
we wnioskach końcowych zamieszczonych w tych ocenach określono, że brak jest – 
choć wydają się potrzebne – mieszkań chronionych, klubów samopomocy, zakładów 
aktywności lokalnej, dziennych domów wsparcia. We wnioskach końcowych 
w Ocenie zasobów za 2016 r. podano, że w 2017 r. Gmina Kolbuszowa planuje 
otworzyć Dzienny dom senior+. Funkcjonowanie dziennego domu pomocy 
wykazano w Ocenie zasobów za 2017 r. We wnioskach końcowych podano, że 
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w 2017 r. dom taki został otwarty oraz w dalszym ciągu wskazywano na brak 
pozostałych ww. placówek wsparcia.  

(dowód: akta kontroli str. 181-248) 

Kierownik Ośrodka – wyjaśniła, że:  
− potrzeby i prognozy dotyczące dziennego domu pomocy zostały przedstawione 

tylko we wnioskach końcowych Oceny zasobów za 2016 r., ponieważ nie było 
pewności co do możliwości sfinansowania całości zadania ze środków gminnych, 
a w związku z tym co do zrealizowania zadania; 

− potrzeby i plany w zakresie utworzenia ośrodków wsparcia trudno rozpatrywać 
w oderwaniu od faktycznej możliwości finansowania; Dzienny domem senior+ był 
planowany, a gdy pojawił się program Senior+ natychmiast przystąpiono do próby 
uzyskania dofinansowania, bez którego inwestycja nadal pozostawałaby w sferze 
planów; 

− potrzeby w zakresie mieszkań chronionych, klubów samopomocy i zakładów 
aktywności lokalnej zostały określone tylko we wnioskach końcowych Ocen 
zasobów, ponieważ dotyczą przyszłości, tj. okresu, który nie obejmuje prognoza, 
a stwierdzenie choć wydają się potrzebne nie oznacza jednoznacznie, że 
placówki te muszą powstać, ponieważ jest na nie pilne zapotrzebowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 395-399) 

W art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej określono, że oceny zasobów – 
przedstawione przez organ wykonawczy jst organom stanowiącym – są podstawą 
do planowania budżetu na rok następny. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli 
wskazane w ocenach zasobów faktyczne potrzeby w zakresie pomocy społecznej, 
jakie występują na terenie objętym działaniem ośrodka pomocy społecznej, powinny 
stanowić przesłankę do podjęcia działań przez organy gminy w celu ich 
zaspokojenia. Brak jest logicznego uzasadnienia dla przyjęcia odwrotnej sekwencji 
zdarzeń, tj. uzależnienia wykazania potrzeb od możliwości finansowych gminy. 
 
W M-GOPS nie zostały sporządzone w formie pisemnej sprawozdania z działalności 
Ośrodka. Informacje o działalności Ośrodka zostały przekazane przez kierownik 
Ośrodka – w formie ustnej – podczas sesji Rady w dniu 29 września 2016 r. oraz 
w dniu 27 września 2018 r. Podanie takich informacji przewidziane było także 
w planowanym porządku obrad Rady w dniu 27 października 2017 r. Na wniosek 
Burmistrza Kolbuszowej punkt ten wycofano w porządku obrad. Pisemna informacja 
o działalności M-GOPS w 2017 r. wpłynęła do Biura Rady w dniu 31 października 
2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 90-94, 400-417) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 
1. Brak określenia w Strategii prognozy zmian sytuacji społecznej w okresie 
obowiązywania Strategii, a także jej ram finansowych, tj. elementów wymaganych 
przepisem art. 16b ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-89) 

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że w Strategii nie określono ram finansowych gdyż 
trudno było określić wielkości środków na realizację poszczególnych działań w tak 
długim okresie czasu, biorąc pod uwagę nieustanne zmiany w polityce społecznej, 
a równocześnie ograniczone środki z budżetu państwa i gminy na działalność 
Ośrodka, zwłaszcza że potrzeby finansowe Ośrodka przekraczają możliwości 
finansowe gminy. Trudno było również określić środki jakimi dysponować 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w przyszłości będą realizatorzy i partnerzy działań. Nie jest również możliwe 
określenie wielkości środków jakie udałoby się pozyskać w przyszłości z przyjętych 
programów współfinansowanych ze środków unijnych czy ministerialnych. (…) 
Wszystkie strategie, do jakich dotarliśmy, nie zawierały ram finansowych. Pomimo 
że w Strategii nie zostały wprost określone prognozy zmian sytuacji społecznej 
w gminie w latach 2013 – 2020, jednakże wypływają one z części III, rozdział II 
Strategii, tj. z celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków działań. 

(dowód: akta kontroli str. 418-420) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli określone w Strategii cele i kierunki działań, które 
w wyjaśnieniach powołała kierownik Ośrodka, nie stanowią bazy do prognozowania 
zmian sytuacji społecznej gminy. Podane kierunki działań doprowadzić mają do 
osiągnięcia założonych celów, lecz zarówno cele jak i działania nie wskazują 
w jakim stopniu ich realizacja wpłynie na zmianę sytuacji społecznej. 
 
2. Nierealizowanie obowiązku składania Radzie corocznych sprawozdań 
z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
tj. obowiązku określonego w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 90-94, 400-417) 

Kierownik Ośrodka – wyjaśniła, że po określeniu potrzeb planowano realizację 
poszczególnych zadań, a plany te znajdowały odzwierciedlenie w projektach 
budżetów M-GOPS na kolejne lata. W przypadku potrzeb zwiększenia środków na 
działalność w trakcie roku budżetowego, kierownictwo Ośrodka przekazywało je 
Burmistrzowi lub Skarbnikowi, a po zaakceptowaniu przez nich przedstawiano je 
podczas sesji Rady. Bliskość Ośrodka i Urzędu Miejskiego pozwalała załatwiać 
sprawy na bieżąco, bez formy pisemnej, która wydłużałaby czas załatwienia spraw. 
Kierownik Ośrodka podała, że potrzeby w zakresie pomocy społecznej 
przedstawiane były również Radzie poprzez przekazanie Oceny zasobów. 
Sprawozdania przedstawiane były w formie ustnych informacji, podczas sesji 
zwoływanych pod koniec roku. Czasami przedstawiano je także podczas posiedzeń 
komisji rewizyjnej. Tematyczne informacje przekazywane były także podczas 
posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia, 
a Przewodniczącemu Rady i do Biura Rady przekazywane były sprawozdania 
z realizacji Strategii i gminnych programów.  

(dowód: akta kontroli str. 90-94,106-180, 400-417) 

Ustalenia kontroli oraz przedstawione wyjaśnienie nie dają podstaw do uznania 
realizacji ww. obowiązku. Określenie przez ustawodawcę obowiązku składania 
corocznych sprawozdań wskazuje na konieczność zrelacjonowania działalności 
Ośrodka w okresie pełnego roku, co mogło mieć miejsce na początku roku 
następującego po okresie sprawozdawczym lub najwyżej pod koniec roku 
sprawozdawczego. Określenie jednym przepisem ustawy o pomocy społecznej, 
obowiązku składania sprawozdań z działalności ośrodka i przedstawienia potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej, łączy ze sobą te dwa obowiązki i wskazywać może 
na logiczną kolejność ich realizacji – analiza działalności pozwala na ustalenie 
zadań nierealizowanych lub realizowanych w niewystarczającym zakresie, 
a w związku z tym na ustalenie potrzeb. Nie można uznać, że wypełnieniem 
obowiązku kierownika ośrodka pomocy społecznej, w zakresie przedstawienia 
potrzeb Radzie, było przekazanie Ocen zasobów. Obowiązek przygotowania Ocen 
zasobów ustawodawca zawarł w odrębnym przepisie ustawy o pomocy społecznej 
(art. 16a ustawy), organowi wykonawczemu jst przypisał obowiązek przedstawienia 
tego dokumentu radzie gminy lub powiatu oraz określił, że Ocena zasobów jest 
podstawą do planowania budżetu na rok następny.  
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1.2. Zatrudnianie pracowników socjalnych zgodnie z potrzebami 
gminy i wymogami ustawowymi 

W wyniku diagnozy sytuacji społecznej w mieście i gminie Kolbuszowa ustalono, że 
problemami – stanowiącymi główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej – 
były: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz przemoc w rodzinie. Zdiagnozowanym problemem były także 
uzależnienia, sytuacja osób starszych oraz zjawisko dziedziczenia biedy przez 
dzieci wychowujące się w rodzinach, w których występuje ubóstwo, bezrobocie 
i uzależnienia. Bezdomność została zdiagnozowana jako zjawisko marginalne. 

W związku z ww. problemami społecznymi, Gmina udzielała pomocy w formie  
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W formie pieniężnej wypłacano zasiłki:  
− stałe – w 2016 r. przyznano 1.075 świadczeń dla 111 osób, w 2017 r. – 1.028 

świadczeń dla 103 osób, w I półroczu 2018 r. – 470 świadczeń dla 88 osób;  
− okresowe – w 2016 r. przyznano 937 świadczeń dla 199 osób, w 2017 r. – 1.044 

świadczenia dla 211 osób, w I półroczu 2018 r. – 408 świadczeń dla 130 osób;  
− celowe – w 2016 r. przyznano świadczenia dla 591 osób, w 2017 r. –  dla 554 

osób, w I półroczu 2018 r. – dla 305 osób. 
W formie niepieniężnej udzielono następujących świadczeń:  
− wydawano posiłki – w 2016 r. – 89.416 posiłków dla 584 osób, w 2017 r. – 69.266 

posiłków dla 473 osób, w I półroczu 2018 r. – 34.508 posiłków dla 328 osób; 
− udzielono schronienia – w 2016 r. – 1 osobie przez 2 dni, w 2017 r. – 1 osobie 

przez 28 dni, w I półroczu 2018 r. – 3 osobom przez 395 dni; 
− sprawiono pogrzeb – w 2016 r. – 1 osoby, w 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r. nie 

udzielono takich świadczeń; 
− zapewniono miejsce w domu pomocy społecznej – 15 osobom w 2016 r., 

18 osobom w 2017 r. oraz 14 osobom w I półroczu 2018 r.;  
− zapewniono usługi opiekuńcze – 59 osobom w 2016 r. (udzielono 19.973 

świadczeń), 54 osobom w 2017 r. (17.450 świadczeń), 41 osobom w I półroczu 
2018 r. (7.728 świadczeń);  

− zapewniono specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 
12 osobom w 2016 r. (udzielono 2.625 świadczeń), 10 osobom w 2017 r. (2.417 
świadczeń), w I półroczu 2018 r. – 10 osobom (1.406 świadczeń);  

− prowadzono pracę socjalną – w 2016 r. objęto nią 742 rodziny, w 2017 r. – 
792 rodziny, w I półroczu 2018 r. – 417 rodzin;  

− zawierano kontrakty socjalne – w 2016 r. zawarto 76 kontraktów, w 2017 r. – 
127 kontraktów, w I półroczu 2018 r. – 22 kontrakty; 

− udzielono pomocy w ramach interwencji kryzysowej – w 2016 r. – 1 rodzinie, 
w 2017 r. oraz w I półroczu 2018 r, nie udzielano takich świadczeń. 

W ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w 2016 r. ze wsparcia asystenta 
rodziny korzystały 24 rodziny, w 2017 r. – 28 rodzin, w I półroczu 2018 r. – 
29 rodzin. W latach tych, z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej poniesiono 
odpłatność w wysokości – odpowiednio – 1.123 zł oraz 4.612 zł. Indywidualnym 
programem zatrudnienia socjalnego (centrum integracji społecznej) objęto 22 osoby 
w 2016 r. oraz 14 osób w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-89, 249-286) 

M-GOPS nie realizował usług poradnictwa specjalistycznego oraz indywidualnego 
programu wychodzenia z bezdomności. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że M-GOPS 
nie świadczył usług poradnictwa specjalistycznego, ponieważ klienci mieli możliwość 
skorzystania z takiej pomocy świadczonej przez jednostki powiatowe oraz 

Opis stanu 
faktycznego 
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Stowarzyszenie „Nil” w Kolbuszowej. Ośrodek informował, w zależności od potrzeb, 
o odpowiednich jednostkach poradnictwa specjalistycznego, także tych 
znajdujących się poza terenem gminy. W sprawie pomocy osobom bezdomnym 
wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz Wytycznymi 
w zakresie pomocy osobom bezdomnym – przekazanymi przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obligatoryjne jest zawarcie kontraktu 
socjalnego z takimi osobami, natomiast osoby te mogą, lub nie muszą, zostać objęte 
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Ze względu na kierowanie 
bezdomnych do schronisk znacznie oddalonych od Ośrodka, podjęto decyzję 
o realizacji pomocy za pomocą kontraktu socjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 249-286, 421-423) 

Na terenie gminy funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, posiadający 49 miejsc. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2016 r. i 2017 r. na miejsce w nim oczekiwały 3 osoby. Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy poinformowała, że okres oczekiwania na 
miejsce w tym domu wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy. Uzależniony jest od 
ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia pracy lub śmierci uczestnika i z tych 
powodów może być także dłuższy niż 6 miesięcy. W styczniu 2018 r. działalność 
rozpoczął dzienny dom pomocy dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku 
życia. Na terenie gminy działalność prowadzi także placówka wsparcia dziennego 
(świetlica profilaktyczno-wychowawcza) prowadzona przez Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Kolbuszowej. Do placówek tych przyjmowano 
osoby bez okresu oczekiwania.  
W sprawie zapewnienia pomocy w innych placówkach wsparcia, kierownik Ośrodka 
wyjaśniła: 
− M-GOPS kieruje osoby wymagające stałej opieki do domów pomocy społecznej 

odpowiedniego typu, zazwyczaj na bieżąco, po skompletowaniu dokumentacji 
i uzyskaniu zgody, właściwego ze względu na położenie domu, powiatowego 
centrum pomocy rodzinie; 

− na podstawie zawartych porozumień, do noclegowni i schronisk (w Tarnobrzegu 
i Dębicy) osoby kierowane są na bieżąco; 

− M-GOPS informuje o odpowiednich jednostkach poradnictwa specjalistycznego; 
od specjalisty i klienta zależy termin spotkania; nie są znane okresy oczekiwania 
na spotkanie; 

− osoby będące w kryzysie i wymagające schronienia przyjmowane są do hostelu 
ośrodka interwencji kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej; 

− na podstawie zawartego porozumienia, M-GOPS – w terminach naborów – 
kieruje klientów do udziału w zajęciach centrum integracji społecznej, 
prowadzonego w Kolbuszowej przez stowarzyszenie; 

− M-GOPS informuje klientów o możliwości udziału w warsztatach terapii zajęciowej 
prowadzonych na terenie Kolbuszowej przez Caritas. 

(dowód: akta kontroli str. 181-286, 424-437) 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 i 2017 roku w Ośrodku zatrudnionych było 
ogółem 14 pracowników socjalnych. W dniu 30 czerwca 2018 r. M-GOPS zatrudniał 
13 pracowników socjalnych, a ponadto 1 pracownik socjalny odbywał staż na 
podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Gmina spełniała wymogi 
dotyczące liczby mieszkańców przypadających na 1 zatrudnionego pracownika 
socjalnego10. Było to odpowiednio – 1.772, 1.769 oraz 1.771 mieszkańców. Wymóg 
                                                      
10 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 socjalny zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie 
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ten był spełniany także w I poł. 2018 r. – od 1 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r. 
oraz od 21 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., na 1 pracownika socjalnego 
przypadało 1.771 mieszkańców, natomiast od 21 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r. 
– 1.653 mieszkańców. 

(dowód: akta kontroli str. 438-440) 

W latach 2016 i 2017 przekroczony natomiast był drugi wskaźnik. Według stanu 
w dniu 31 grudnia 2016 r. i 2017 r., na 1 pracownika socjalnego przypadało 60 
środowisk, a w dniu 30 czerwca 2018 r. – 40 środowisk. Wskaźniki te zostały 
ustalone przy uwzględnieniu danych dotyczących liczby rodzin objętych pomocą 
społeczną (dane ze sprawozdań: MPiPS za 2016 r., MRPiPS za 2017 r. oraz za 
I półrocze 2018 r. – dział 5 Typy rodzin objętych pomocą społeczną, wiersz 1 
Rodziny ogółem). W Ocenach zasobów, przy ustalaniu wskaźnika dostępności 
kadry pracy socjalnej, uwzględniano liczby rodzin objętych pracą socjalną (dane 
określone w ww. sprawozdaniach w dziale 3 Rzeczywista liczba rodzin i osób 
objętych pomocą społeczną, wiersz 6 Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej 
ogółem). Przy uwzględnieniu tych danych, w ww. dniach na 1 pracownika 
socjalnego przypadało – odpowiednio – 53, 57 oraz 30 środowisk. 

(dowód: akta kontroli str. 181-286, 438) 

Według stanu na koniec 2016 r., 2017 r. oraz I półrocza 2018 r., liczba pracowników 
socjalnych stanowiła – odpowiednio – 20,1% oraz 18,4% ogółu pracowników 
Ośrodka, w dniu 30 czerwca 2018 r. – 18,6%, a z uwzględnieniem pracownika 
odbywającego staż – 20%. 
Średnie wynagrodzenie brutto pracownika socjalnego zatrudnionego w M-GOPS 
wynosiło:  
− w 2016 r. – 2.966,52 zł – było wyższe o 1.116,52 zł (o 60,4%) od płacy 

minimalnej w kraju oraz niższe o 714,83 zł (o 19,4%) od średniej płacy brutto 
w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim (bez wypłat nagród 
rocznych); 

− w 2017 r. – 3.141,91 zł – było wyższe o 1.141,91 zł (o 57,1%) od płacy 
minimalnej w kraju oraz niższe o 709,50 zł (o 18,4%) od średniej płacy brutto 
w gospodarce narodowej w województwie; 

− w I półroczu 2018 r. – 3.245,45 zł – było wyższe o 1.145,45 zł (o 54,5%) od 
najniższego wynagrodzenia w kraju oraz niższe o 742,32 zł (o 18,6%) od ww. 
średniej płacy w województwie. 

Wszyscy ankietowani pracownicy socjalni stwierdzili, że ich wynagrodzenie nie jest 
satysfakcjonujące i wraz z premiami i nagrodami nie motywuje do lepszej pracy. 

W podanym powyżej wynagrodzeniu został uwzględniony dodatek w wysokości 
250 zł, przysługujący pracownikom socjalnym za pracę wykonywaną w terenie. 
W M-GOPS dodatek ten pomniejszany był o 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy z powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny bądź z powodu urlopu 
macierzyńskiego. Dodatek ten wliczany był do podstawy wymiaru wynagrodzenia za 
czas choroby oraz do podstawy zasiłków wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 249-286, 438, 520) 

 

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

                                                                                                                                       
gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 
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1.3. Organizacja i skuteczność pracy pracowników socjalnych 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 20 marca 2018 r., tj. do dnia zaprzestania pracy 
w M-GOPS, jeden spośród zatrudnionych pracowników socjalnych zajmował się 
wyłącznie pracą administracyjną. Do zakresu jego obowiązków należała: 
koordynacja i nadzór wieloosobowego stanowiska ds. pracy socjalnej, koordynacja 
i nadzór nad realizacją rządowych programów dotyczących pomocy społecznej, 
przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej, a także 
wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Ośrodka. Ponadto, od 
2 stycznia 2018 r. pracownik socjalny świadczył pracę w Dziennym domu senior+. 
Do zakresu jego obowiązków należało – między innymi – rozeznawanie, 
diagnozowanie i realizacja potrzeb uczestników; czuwanie nad właściwym 
zapewnieniem usług w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalno-
oświatowej i rekreacyjnej seniorów; czuwanie nad przywozem i odwozem seniorów. 
Pozostali pracownicy socjalni wykonywali pracę na przydzielonym terenie:  
− od 1 stycznia 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. – 12 pracowników; 
− od 2 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. – 13 pracowników, w tym 1 stażysta; 
− od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. – 13 pracowników; 
− od 1 stycznia 2018 r. do 20 lutego 2018 r. – 12 pracowników; 
− od 21 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – 13 pracowników, w tym 1 stażysta. 

(dowód: akta kontroli str. 439, 446-519) 

W okresie przeprowadzania kontroli, na jednego zatrudnionego pracownika 
socjalnego przypadało średnio 48,5 środowisk. Z wyjątkiem jednego pracownika, 
który prowadził sprawy organizacyjne związane z procedurą Niebieska karta – 
i któremu przydzielono 27 środowisk – pozostali pracownicy obejmowali pomocą od 
44 do 57 środowisk. 

 (dowód: akta kontroli str. 520-523) 

W ankietach, pracownicy socjalni podali, że średnio w tygodniu na pracę w terenie 
poświęcają 50% czasu, na pracę administracyjną w biurze – 30%, pracę w biurze 
z podopiecznymi – 13%, inną pracę – 7%. Podane informacje dotyczące pracy 
w terenie potwierdza analiza książki wyjść pracowników socjalnych w wybranych 
losowo trzech miesiącach z okresu objętego kontrolą. W czerwcu 2016 r. średni 
czas pracy w terenie, obliczony z uwzględnieniem dni świadczenia pracy przez 
pracowników socjalnych, wynosił od 3,2 do 4,8 godziny; w listopadzie 2017 r. – od 
4,0 do 5,0 godziny, w maju 2018 r. – od 3,9 do 5,1 godziny. 

(dowód: akta kontroli str. 441-445, 520) 

W 2016 r., pomocą społeczną objęto 2.486 mieszkańców miasta i gminy 
Kolbuszowa, w 2017 r. – 2.388 mieszkańców, a w I półroczu 2018 r. – 1.484 
mieszkańców. Liczba osób objętych pomocą stanowiła w ww. okresach – 
odpowiednio – 10%; 9,6% oraz 6% ogółu mieszkańców miasta i gminy. Głównymi 
problemami społecznymi powodującymi udzielanie pomocy społecznej, było 
ubóstwo i bezrobocie. Z tych powodów pomocy i wsparcia udzielono:  
− w 2016 r. – 1.294 osobom z powodu ubóstwa i 1.125 osobom z powodu 

bezrobocia; 
− w 2017 r. – 1.036 osobom z powodu ubóstwa i 826 osobom z powodu 

bezrobocia,  
− w I półroczu 2018 r. – 676 osobom z powodu ubóstwa i 504 osobom z powodu 

bezrobocia. 
Istotnymi problemami społecznymi, powodującymi udzielanie pomocy i wsparcia 
były: 
− niepełnosprawność – w 2016 r. pomocy społecznej udzielono 978 osobom, 

w 2017 r. – 898 osobom, w I półroczu 2018 r. – 587 osobom; 
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− długotrwała i ciężka choroba – w 2016 r. pomocy i wsparcia udzielono 653 
osobom, w 2017 r. – 659 osobom, w I półroczu 2018 r. – 414 osobom; 

− bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego – w 2016 r. pomocy i wsparcia udzielono 417 osobom, 
w 2017 r. – 381 osobom, w I półroczu 2018 r. – 238 osobom. 

W związku ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, w 2016 r. pomocą objęto 96 osób, 
w 2017 r. – 72 osoby, w I półroczu 2018 r.  – 40 osób. 

W 2016 r. długotrwale (powyżej 3 lat) z pomocy społecznej korzystało 800 osób 
(32,2% liczby wszystkich osób korzystających z pomocy społecznej, w 2017 r. – 720 
osób (30,2%). 

 (dowód: akta kontroli str. 181-286, 524) 

M-GOPS podejmował działania w adekwatne do zdiagnozowanych najistotniejszych 
problemów społecznych. Działania w celu wsparcia bezrobotnych i poszukujących 
pracy oraz w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa jako czynnika przyczyniającego 
się do wykluczenia społecznego zostały uwzględnione w Strategii. Uwzględniono 
w niej także działania w celu zbudowania systemu wsparcia rodziny w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością. W dniu 15 grudnia 2017 r. został 
przyjęty Gminny program wsparcia rodziny Gminy Kolbuszowa na lata 2018 – 
202011. Wśród zadań w zakresie wspierania rodziny wymieniono w nim między 
innymi: zapewnienie wsparcia i pomocy asystenta rodzin przeżywających trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci, umożliwienie 
rodzinom dostępu do poradnictwa specjalistycznego przez rozwój istniejących 
instytucji działających na rzecz rodziny, pomoc rodzinom poprzez działania rodzin 
wspierających, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej 
kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, ochronę rodziny przed utratą bezpieczeństwa socjalnego. 
W Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie Miasta i Gminy Kolbuszowa w latach 2017 – 202212 określono 
działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy osobom doznającym 
przemocy, działania interwencyjne wobec osób stosujących przemoc oraz działania 
profilaktyczne. Jednym z celów Programu wsparcia rodzin wielodzietnych określono 
wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-89, 530-587) 

W 2016 r. z pomocy społecznej przestało korzystać 157 rodzin korzystających z tej 
pomocy w 2015 r., a w 2017 r. – 176 rodzin korzystających z pomocy w roku 2016. 
Analizą objęto 30 losowo dobranych spraw, w których przyczyną korzystania 
z pomocy społecznej były ubóstwo, przemoc w rodzinie oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, i w przypadku których przestano udzielać pomocy w ww. okresie. 
W przypadku 10 analizowanych spraw przyczyną udzielania pomocy było ubóstwo, 
2 spraw – bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych spowodowana 
dugą i ciężką chorobą, 3 – bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
spowodowana długą i ciężką chorobą, 10 – ubóstwo oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 3 – ubóstwo 
oraz przemoc w rodzinie, 1 – przemoc w rodzinie oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 1 – ww. 
3 problemy społeczne.  

                                                      
11 Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej nr XLVIII/593/17  
12 Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej nr XXXVIII/457/17 z dnia 30 marca 2017 r. 
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W zbadanych 5 sprawach, w których występowała przemoc w rodzinie, intensywna 
i prowadzona w różnych formach praca socjalna skutkowała ustaniem przemocy 
oraz złagodzeniem pozostałych problemów. Przyczyną zamknięcia spraw, oprócz 
ustania przemocy, było zwiększenie dochodu w rodzinie, spowodowane podjęciem 
zatrudnienia przez członków rodziny i otrzymywaniem świadczenia 
wychowawczego. W 22 sprawach, w których przyczyną udzielania pomocy 
i wsparcia było ubóstwo, ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych spowodowana długą i ciężką chorobą, 
w wyniku pracy socjalnej rodziny objęte pomocą przezwyciężyły trudną sytuację, co 
jednocześnie wraz ze wzrostem dochodu spowodowanym podjęciem zatrudnienia 
lub otrzymywaniem świadczenia wychowawczego było przyczyną zamknięcia 
spraw. W 3 sprawach, gdzie pomoc została udzielona z powodu bezradności 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (rodziny jednoosobowe), osobom 
zapewniono usługi opiekuńcze. Powodem zakończenia udzielania pomocy był zgon 
lub umieszczenie w placówce opieki całodobowej. 
W 7 na 30 zbadanych spraw, uniezależnienie się osoby/rodziny od pomocy 
społecznej można przypisać wprost działaniom pracowników socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 588-662) 

W latach 2016 – 2018 (I. półrocze) do Ośrodka, a także do Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej i do Rady nie wpłynęły skargi dotyczące jakości pracy pracowników 
socjalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 287-288, 663-666) 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia organizację pracy pracowników 
socjalnych M-GOPS. Sposób zorganizowania pracy tych pracowników umożliwiał im 
skuteczną realizację zadań pomocy społecznej.  
Nierzetelnie zrealizowany został obowiązek opracowania Strategii oraz obowiązek 
przedstawiania, radzie gminy, sprawozdań z działalności Ośrodka. Strategia nie 
zawierała wszystkich wymaganych elementów. Nie przedstawiono w niej prognozy 
zmian sytuacji społecznej w okresie obowiązywania Strategii, a także jej ram 
finansowych, tj. elementów wymaganych przepisem art. 16b ust. 2 pkt 2 oraz pkt 3 
lit. c ustawy o pomocy społecznej. Przedstawiane Radzie informacje o działalności 
M-GPOS nie dają podstaw do uznania realizacji obowiązku w zakresie 
przekazywania sprawozdań, określonego w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy 
społecznej. 
 
 

2. Warunki pracy pracowników socjalnych 

2.1. Ocena ryzyka zawodowego pracowników socjalnych 

M-GOPS sporządził i udokumentował w formie pisemnej ocenę ryzyka zawodowego 
pracowników socjalnych. W 2002 r. została sporządzona Ocena ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy. Zawarto w niej wiadomości ogólne o ryzyku 
zawodowym oraz szczegółowe dla poszczególnych stanowisk. Dla stanowiska 
pracownik socjalny zestawiono informacje o ryzyku zawodowym związanym z pracą 
na tym stanowisku, określono zagrożenia, źródła zagrożenia, działania 
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profilaktyczne, sporządzono kartę oceny ryzyka zawierającą: ogólną charakterystykę 
stanowiska, ocenę zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz czynnikami 
uciążliwymi i niebezpiecznymi, ocenę poziomu ryzyka zawodowego. Dla 
wyszczególnionych typów zagrożenia określono: kategorię ryzyka, cechy ryzyka, 
skutki ryzyka, sposób uniknięcia wypadku lub choroby. Wśród zagrożeń, 
występujących na stanowisku pracownik socjalny, wyszczególniono możliwość 
zarażenia bakteriami i wirusami w wyniku kontaktu z osobami chorymi oraz agresję 
podopiecznych, wynikającą z ich zdenerwowania i różnej reakcji na czynności 
wykonywane przez pracowników socjalnych. Każdy z pracowników socjalnych 
pisemnie potwierdził fakt zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego 
występującego na zajmowanym stanowisku. 
W okresie przeprowadzania kontroli (w październiku 2018 r.) sporządzono nową 
ocenę: Ocenę ryzyka zawodowego – pracownik socjalny. Zawarto w niej 
charakterystykę stanowiska pracy i wyszczególniono zagrożenia związane z pracą 
na stanowisku pracownik socjalny, w tym możliwość zarażenia wirusami i bakteriami 
oraz stres związany z pracą z ludźmi. Dla każdego zagrożenia wskazano jego 
źródło. Określono sposób szacowania poziomu ryzyka – poziom ryzyka zależny był 
od wskaźnika stanowiącego iloczyn wartości liczbowych przyporządkowanych 
poszczególnym stopniom szkód i prawdopodobieństwom strat. Dla poszczególnych 
zagrożeń oszacowano poziom, określono akceptowalność ryzyka i zaproponowano 
działania ograniczające ryzyko. Wszyscy pracownicy socjalni zostali zapoznani 
z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 667-686) 

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

 

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

W latach 2016 – 2018 (I półrocze), zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad 
BHP nie były przedmiotem kontroli przeprowadzanej w Ośrodku przez Państwową 
Inspekcję Pracy (PIP). Zagadnienia te, a także dotyczące warunków środowiska, nie 
były przedmiotem nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W Ośrodku nie 
funkcjonowały związki zawodowe.  

W dniach 29 i 30 października 2018 r. oraz 8, 9 i 13 listopada 2018 r. PIP 
przeprowadziła w Ośrodku kontrolę przestrzegania przez pracodawcę wybranych 
zagadnień z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. 
W kontroli tej ustalono, że pracownicy socjalni nie otrzymywali odzieży ochronnej, 
roboczej oraz obuwia, a także nie wypłacano im ekwiwalentu za używanie oraz 
pranie własnej odzieży i obuwia. W wystąpieniu po przeprowadzeniu kontroli PIP 
wnosiła o określenie, w regulaminie pracy Ośrodka, zasad wyposażania 
pracowników socjalnych, wykonujących pracę w terenie, w odzież i obuwie oraz 
pranie własnej odzieży. W odpowiedzi na wnioski PIP, kierownik M-GOPS zwróciła 
się o odstąpienie od wykonania ww. obowiązku uzasadniając, że nie występują 
przypadki zniszczenia lub zabrudzenia odzieży używanej przez pracowników 
socjalnych podczas pracy w terenie, korzystają oni z samochodu służbowego lub 
zwracane są im koszty przejazdu własnymi samochodami, wyposażeni są 
w urządzenia odstraszające zwierzęta, środki dezynfekcyjne i gumowe rękawiczki, 
w środowiskach nie wykonują żadnych prac związanych z prowadzeniem 
gospodarstw domowych klientów. 
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PIP nakazała ponadto zapewnić usytuowanie monitorów ekranowych,  
użytkowanych przez pracowników socjalnych w pokoju biurowym nr 14, na stołach 
z blatem o powierzchni matowej, najlepiej barwy jasnej.   

(dowód: akta kontroli str. 687-710) 

W celu zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z pracą, pracownicy socjalni 
dysponowali gazem pieprzowym i ultradźwiękowymi „odstraszaczami” zwierząt. 
W pokojach biurowych zainstalowane były przyciski bezpieczeństwa. W celu 
ochrony przed zakażeniami, podczas wyjazdów w teren skorzystać mogli z rękawic 
ochronnych, jednorazowych gumowych rękawic oraz środków dezynfekujących. 
Ośrodek nie zapewniał pracownikom socjalnym szczepień ochronnych. Kierownik 
Ośrodka wyjaśniła, że obowiązek taki nie wynika z rozporządzenia  Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz 
zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, 
żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych 
do wykonywania tych czynności13, a pracownicy nie sygnalizowali takich potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 520, 771-713) 

Wszyscy pracownicy socjalni, zatrudnieni w okresie przeprowadzania kontroli, 
posiadali ważne badania profilaktyczne oraz ważne szkolenia BHP 
i przeciwpożarowe. W latach 2016 – 2018 (I półrocze) nie wystąpiły wypadki przy 
pracy oraz wypadki w drodze do pracy i z pracy, w których poszkodowani byli 
pracownicy socjalni. 

(dowód: akta kontroli str. 686) 

Stanowiska pracy pracowników socjalnych zlokalizowane były w 4 pokojach 
biurowych. Pokoje te spełniały warunki określone w przepisach rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy14 w zakresie wysokości i wolnej 
powierzchni przypadającej na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych 
w pomieszczeniach15. Wysokość pokojów biurowych wynosiła 3 m lub 3,2 m, 
a powierzchnia podłogi niezajęta przez sprzęt i urządzenia techniczne, przypadająca 
na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniach – od 3 m2 
do 3,7 m2. W trzech pomieszczeniach spełnione były warunki w zakresie wolnej 
objętości przypadającej na każdego zatrudnionego pracownika, która wynosiła 
13,3 m3 lub 16,1 m3, a w jednym pokoju objętość ta była nieznacznie niższa od 
normy16 i wynosiła 12,6 m3. Podłogi w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach 
budynku spełniały wymagania określone w § 16 ust. 1 tego rozporządzenia – były 
równe, stabilne, nieśliskie, odporne na ścieranie oraz nacisk17. Zgodnie z § 15 ust. 1 
ww. rozporządzenia, pracownikom socjalnym zapewniono w Ośrodku bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy, w szczególności poprzez: możliwość utrzymywania 
odpowiedniej temperatury, zabezpieczenie przed wilgocią oraz niekorzystnymi 
warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, zagwarantowanie odpowiedniego 

                                                      
13 Dz. U. z 2012 r. poz. 40 
14 Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm. 
15 Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może 
być mniejsza niż 3 m, jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z § 19 ust. 
2 tego rozporządzenia, na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy 
powinno przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi. 
16 Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, na 
każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co 
najmniej 13m3 wolnej objętości pomieszczenia. 
17 Podłogi w pokojach biurowych pracowników socjalnych wyłożone były wykładziną dywanową w dobrym stanie 
technicznym. Korytarze i schody w budynku wyłożone płytkami typu Gres, bez zauważalnych ubytków, spękań 
i uszkodzeń. 
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oświetlenia naturalnego i sztucznego18. Stosunek powierzchni okien do powierzchni 
podłóg, w pomieszczeniach biurowych pracowników socjalnych, wynosił od 1:3 do 
1:4, co spełniało warunek określony w  § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie19. Jedno z pomieszczeń, zajmowane 
przez 2 pracowników socjalnych, nie miało zapewnionej wentylacji grawitacyjnej lub 
mechanicznej, wymaganej  przepisem § 147 ust. 2 tego rozporządzenia. Wymiary 
drzwi wejściowych do budynku M-GOPS oraz wymiary i stan technicznych schodów 
zewnętrznych i wewnętrznych spełniały wymagania określone w ww.  
rozporządzeniu. Wymagania takie spełniała także pochylnia prowadząca 
z powierzchni terenu do drzwi wejściowych. W budynku M-GPOS, dla pracowników 
wydzielono 2 toalety (niezależne od toalety dla klientów Ośrodka) oraz dla osób 
z niepełnosprawnością. W budynku nie wydzielono odrębnego pomieszczenia do 
rozmowy z klientami M-GOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 714-719) 

W Ośrodku funkcjonowały wewnętrzne przepisy regulujące zasady dojazdu 
pracowników socjalnych do pracy w terenie20. Określono w nich, że podstawowym 
środkiem transportu w odbywaniu podróży służbowej był samochód służbowy oraz 
środki transportu PKS i PKP. Kierownik Ośrodka określać miał rodzaj środka 
transportu w poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku korzystania ze środków 
transportu PKS lub PKP pracownikom przysługiwał zwrot kosztów przejazdu 
obejmujący cenę biletu z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez 
względu z jakiego tytułu ulga przysługiwała. Zarządzenie określało także możliwość 
odbywania podróży służbowej samochodem niebędącym własnością pracodawcy. 
W takiej sytuacji przysługiwać miał zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych 
stawek za 1 kilometr, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 
i motorowerów niebędących własnością pracodawcy21. 
Wszyscy ankietowani pracownicy socjalni podali, że mają dostęp do samochodu 
służbowego, oraz że w ciągu jednego dnia pracy w terenie muszą przebyć średnio 
od 8 do 40 km. 

(dowód: akta kontroli str. 720-721) 

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

 
2.3. Naruszanie praw pracowniczych pracowników socjalnych, 

w tym mobbing 

W M-GPOS, w latach 2016 – 2018, nie odnotowano przypadków naruszenia praw 
pracowniczych pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy 
społecznej i w Kodeksie pracy22, tj. naruszenia przepisów o równym traktowaniu, 

                                                      
18 Każde pomieszczenie biurowe zajmowane przez pracowników socjalnych wyposażone było w grzejniki 
panelowe, klimatyzatory ścienne, wertikale przeciwsłoneczne, posiadało okna PCV w dobrym stanie 
technicznym.  
19 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm. – zgodnie z § 57 ust. 2 tego rozporządzenia, w pomieszczeniu 
przeznaczonym na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi 
powinien wynosić co najmniej 1:8 
20 Wprowadzone zarządzeniem kierownika M-GOPS nr 14/20076 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia 
zasad zwrotu kosztów podróży służbowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. 
21 Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271 ze zm. 
22 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018, poz. 917 ze zm.)  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

19 

dyskryminacji lub mobbingu. Nie było także rozpatrywanych spraw z tego zakresu 
przez sądy pracy, Państwową Inspekcję Pracy, Radę lub inny uprawniony organ. 
Nowozatrudnieni pracownicy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów 
o pracę byli objęci szkoleniami przez Inspektora BHP na temat zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 Regulaminu 
pracy obowiązującego w M-GOPS23 pracodawca zapoznawał z tekstem przepisów 
dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, każdego przyjmowanego do 
pracy pracownika, a pracownik potwierdzał znajomość tych przepisów podpisując 
stosowne oświadczenie, które zostało dołączone do jego akt osobowych.  
Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z aktami prawnymi i dokumentami 
regulującymi organizację pracy w M-GOPS, w tym z tekstami przepisów 
dotyczących równego traktowania, z oceną ryzyka zawodowego oraz z Kodeksem 
etycznym pracownika samorządowego obowiązującym w M-GOPS24. Kodeks ten 
zawiera zasady i normy moralne określające szacunek dla praw człowieka oraz 
dbanie o godność zawodu, niezbędne do przestrzegania przez pracowników 
socjalnych. W aktach osobowych wszystkich pracowników socjalnych znajdowały 
się oświadczenia o zapoznaniu się z: informacją o równym traktowaniu 
w zatrudnieniu oraz oceną ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku. 
Przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu dostępne były dla 
wszystkich pracowników w formie pisemnej informacji rozpowszechnianej 
w M-GOPS. Problematyka ta przedstawiana była podczas zebrania pracowników 
socjalnych z kierownictwem M-GOPS25.  
W regulaminie pracy w § 8 ust. 2 określone zostały uprawnienia pracowników 
związane z mobbingiem. Problematyka mobbingu i dyskryminacji została 
uwzględniona w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracownik socjalny 
i starszy pracownik socjalny. W karcie oceny ryzyka zawodowego wyszczególniono 
mobbing jako zagrożenie oraz określono działania ograniczające ryzyko mobbingu, 
tj. wskazano szkolenia oraz inne czynności związane z zapobieganiem mobbingowi 
w pracy. Problematyka mobbingu i równego traktowania uwzględniona została także 
w Kodeksie Etycznym Pracownika Samorządowego M-GOPS, wprowadzonym 
zarządzeniem Kierownika M-GOPS z dnia 31 marca 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 722 -730, 731- 773)  

Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że w związku z tym, że w M-GOPS zatrudniona była 
niewielka liczba pracowników (14 wg stanu na koniec 2017 r.) można było sprawnie 
diagnozować możliwość powstawania niekorzystnych zdarzeń wśród pracowników. 
W latach 2016 – 2018 nie wystąpiły przypadki naruszenia praw pracowniczych 
pracowników socjalnych, tj. naruszenia przepisów o równym traktowaniu, 
dyskryminacji lub mobbingu. W sytuacji gdy zachowanie pracowników odbiega od 
ustalonych uregulowań, z pracownikiem prowadzone są rozmowy przez 
bezpośredniego przełożonego, czy też kierownika M-GOPS. W M-GOPS nie 
dopuszcza się do sytuacji mobbingowych i dyskryminacji.  Pracownicy, których 
zachowanie odbiega od standardów, są kierowani przez bezpośredniego 
przełożonego na określone szkolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 780-784) 

                                                      
23 Zarządzenie nr 35/2016 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kolbuszowej (wraz z 3 aneksami wprowadzonymi zarządzeniem nr 18/2017 z 2 maja 2017 r., 
zarządzeniem nr 48/2017 z 15 grudnia 2017 r., zarządzeniem nr 42/2018 z 29 listopada 2018 r.) 
24 Zarządzenie Nr 8/11 Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej z dnia 
31.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracownika Samorządowego Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.  
25 Protokół z dnia 3.02.2016 r., 11.04.2017 r.  
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Według regulaminu pracy M-GOPS, pracowników socjalnych obowiązuje 
podstawowy system czasu pracy, w którym czas pracy nie może przekraczać 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu. Uregulowania 
czasu pracy pracowników socjalnych określone zostały w ustawie o pomocy 
społecznej26. W M-GOPS przestrzegane były przepisy dotyczące czasu pracy 
pracowników socjalnych. Potwierdziła to dokonana w toku kontroli weryfikacja czasu 
pracy pracowników socjalnych w terenie za okres od kwietnia do czerwca 2018 r., 
tj. zestawienia normatywnego czasu pracy, faktycznego oraz miesięcznej liczby 
godzin pracy w terenie i średniej liczby przepracowanych godzin dziennie w terenie. 
Z analizy tych dokumentów wynika, że wszyscy pracownicy socjalni we wskazanym 
okresie wykonywali pracę socjalną w terenie w wymiarze co najmniej 50% czasu 
pracy, tj. dziennie co najmniej 4 godziny. W M-GPOS prowadzona była szczegółowa 
ewidencja czasu pracy każdego pracownika socjalnego. Prowadzony był rejestr 
wyjść w teren dla pracowników socjalnych.  
Zgodnie z regulaminem pracy27, pracownicy socjalni wykorzystywali dodatkowy 
urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni co 2 lata, w związku ze świadczeniem po 
5 latach pracy socjalnej w terenie. W 2016 r., z 15 zatrudnionych pracowników 
socjalnych 5 posiadało uprawnienia i wykorzystało dodatkowy urlop, w 2017 r. z 14 
pracowników 6 korzystało z dodatkowego urlopu, a I półroczu 2018 r. z 14 
pracowników 6 nabyło prawa i 2 wykorzystało urlop.  
W kontrolowanym okresie nie odnotowano skarg pracowników w zakresie 
nieprzestrzegania praw pracowniczych. W M-GOPS nie działają związki zawodowe 
zrzeszające pracowników.  
Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, wykorzystania dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego przez pracowników socjalnych potwierdziła kontrola 
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 
przeprowadzona w M-GOPS w toku niniejszej kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 520, 687-710, 785-797, 791-801) 

 

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

 

2.4. Współpraca pracowników socjalnych z innymi organami 
i instytucjami 

W M-GOPS obowiązywały następujące porozumienia i umowy dotyczące zasad 
współpracy pracowników socjalnych z nw. instytucjami i organizacjami zawarte z:   
− Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 

w Kolbuszowej, 
− Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej, 
− Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolbuszowej, 
− Warsztatem Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, 
− Urzędem Miejskim w Kolbuszowej, 
− Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej, 
− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, 
− Powiatowym Zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności w Kolbuszowej, 
− Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd 

Miejsko-Gminny w Kolbuszowej, 

                                                      
26 Art. 121 ustawy o pomocy społecznej  
27 Art. 123 ustawy o pomocy społecznej  
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− Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” w Kolbuszowej, 
− Parafialnymi Zespołami Caritas, 
− Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ISKIERKA 

w Kolbuszowej Dolnej, 
− Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Kolbuszowej, 
− Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej, 
− Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Kolbuszowej, 
− Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, 
− Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
− Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej 
− Stowarzyszeniem Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” w Rzeszowie. 

Ponadto M-GOPS współpracował z: 
− Parafiami na terenie Gminy, 
− Spółdzielniami socjalnymi, 
− Placówkami oświatowymi, 
− Kołami gospodyń wiejskich, 
− Schroniskami i noclegowniami w Tarnobrzegu i Dębicy, 
− Sołtysami wsi, przewodniczącymi osiedli, 
− Ośrodkami zdrowia i szpitalami, 
− Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w gminie Kolbuszowa, 
− Prokuraturą Rejonową w Kolbuszowej, 
− Sądem Rejonowym w Kolbuszowej 
− Hospicjum domowym prowadzonym przez NZOZ Kamed, w Kolbuszowej.                                              

M-GOPS zatrudnia na umowę zlecenie radcę prawnego w celu pomocy prawnej 
podczas prowadzenia czynności w pracy przez pracowników socjalnych. Posiada 
umowę z serwisem Wolters Kluwers na korzystanie z dostępu do sieci bazy danych 
w zakresie zadawania pytań prawnych (protokół z narady pracowników dnia 
6 listopada 2017 r.). Informacje o zasadach współpracy z ww. podmiotami 
przekazywane były pracownikom socjalnym na zebraniach kierownictwa M-GOPS 
z pracownikami w dniach: 11 kwietnia 2017, 18 sierpnia 2017 r., 22 czerwca 2018 r.  
Ankietowani pracownicy M-GOPS nie wskazywali problemów w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych we współpracy z innymi podmiotami. 

Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że sporadycznie występowały mało istotne problemy 
w zakresie współpracy pracowników socjalnych z urzędami i instytucjami. Każdy 
z pracowników socjalnych posiada legitymację pracownika socjalnego, która 
uprawnia pracownika do korzystania z pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich 
zadań. W celu usprawnienia współpracy M-GOPS zawierał umowy partnerskie 
i porozumienia. Występujące problemy, które zostały wyjaśnione, to m.in: 
− Urząd Skarbowy w Kolbuszowej początkowo nie rozróżniał zaświadczeń dla 

celów pomocy społecznej wydawanych na podstawie art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej od zaświadczeń dla działu świadczeń rodzinnych i odmawiał 
wystawienia odpowiedniego zaświadczenia, twierdząc, że Dział Pomocy może 
sobie zrobić wydruk z systemu Empatia. Dane z systemu teleinformatycznego 
Empatia na zawierały jednak wszystkich potrzebnych danych; 

− Przychodnie zdrowia: odmówienie wizyty domowej mimo prośby pracownika 
socjalnego, przekierowania do innego lekarza rodzinnego, odmowa wystawienia 
koniecznego zaświadczenia.   

(dowód: akta kontroli str. 520, 780-784, 802-817) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

2.5. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w ośrodku 
i w terenie 

Ustalono, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych 
w M-GOPS podejmowane były następujące działania:  
− przestrzeganie zasad BHP, kierowanie na szkolenia w zakresie BHP, w tym także 

na szkolenia z przedstawicielem służby zdrowia w tematach dotyczących szeroko 
rozumianej ochrony zdrowia i udzielenia pierwszej pomocy oraz korzystania 
np. z dodatkowych szczepień ochronnych, 

− umożliwianie pracownikom uczestnictwa w szkoleniach mających na celu nabycie 
oraz poszerzenie wiedzy z zakresu umiejętności radzenia sobie w pracy 
z podopiecznym trudnym i chorym psychicznie, w kursach samoobrony, a także 
w szkoleniach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (protokoły z zebrania 
pracowników z dnia 14 marca 2017 r., 13 marca 2018 r.) 

− uświadamianie o istnieniu zagrożeń w pracy poprzez zapoznanie się 
z dokumentacją „Ocena ryzyka zawodowego", 

− umożliwienie korzystania z samochodu służbowego do wyjazdów w teren, 
− udostępnianie środków ochronnych w postaci rękawic ochronnych, płynów 

dezynfekcyjnych, gazu pieprzowego oraz ultradźwiękowych urządzeń 
odstraszających groźne zwierzęta (protokół z dnia 14 marca 2017 r., 22 czerwca 
2018 r.), 

− umożliwianie pracownikom socjalnym, ustawowo zagwarantowanego, 
uczestnictwa drugiego pracownika socjalnego podczas wywiadu 
środowiskowego, a także podczas innych czynności związanych ze 
świadczeniem pomocy (zasady zostały przekazane podczas cyklicznych zebrań 
pracowników socjalnych w  dniach: 6 maja 2016 r., 10 lutego 2017 r., 22 czerwca 
2018 r.),  

− umożliwianie pracownikowi socjalnemu, na jego wniosek lub z inicjatywy 
kierownika, asysty funkcjonariusza Policji. O potrzebie korzystania z ww. asysty 
w kontakcie z klientem niebezpiecznym  pracownicy są na bieżąco informowani 
oraz zachęcani. Asysta Policji odbywa się również w ramach współpracy 
pomiędzy pracownikiem socjalnym, a dzielnicowym (zasady korzystania zostały 
określone na zebraniu pracowników w dniu 10 lutego 2017 r., 4 kwietnia 2018 r.) 

− od 1 stycznia 2014 r. co kwartał M-GOPS sporządza sprawozdania, na zlecenie 
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące 
czynności prowadzonych przez pracowników socjalnych w sytuacji gdy dochodzi 
do zatrzymania przez Policję sprawcy przemocy w rodzinie, a rodzina deklaruje 
potrzebę udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego,  

− możliwość skorzystania w sytuacji poczucia zagrożenia z tzw. przycisków 
bezpieczeństwa zamontowanych m.in. w każdym pokoju pracowników 
socjalnych, 

− monitoring pomieszczeń w M-GOPS (korytarz, klatka schodowa),  
− obligowanie pracowników socjalnych do informowania kierownictwa 

o każdorazowym incydencie związanym z jakimkolwiek zagrożeniem 
bezpieczeństwa pracowników, a także o klientach wulgarnych i ewentualnie 
nietrzeźwych. Problematyka ta została przedstawiona przez kierownictwo 
M-GOPS m.in. na zebraniach z pracownikami socjalnymi w dniu 3 lutego 2016 r., 
13 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 731-773, 818-838)  
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W M-GOPS, w latach 2016 – 2018, nie było przypadków agresji w stosunku do 
pracowników socjalnych. Nie było wpisów w rejestrze incydentów. Nie było pozwów 
o ochronę dóbr osobistych. W większości ankietowani pracownicy socjalni 
wskazywali, że w kontaktach z podopiecznymi nie występowały przypadki agresji.  
Coroczne sporządzane były przez M-GOPS sprawozdania, na zlecenie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), dotyczące monitoringu działań 
w zakresie bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej w zakresie asysty Policji. 
W sprawozdaniach tych nie wykazywano asysty funkcjonariusza Policji 
w wykonywaniu zadań przez pracowników socjalnych. W M-GOPS wykorzystywane 
były „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty 
pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub 
świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. Zasady te opracowane zostały przez 
Komendę Główną Policji i MRPiPS, a przekazane przez Wydział Polityki Społecznej 
PUW w Rzeszowie (pismo z dnia 12 sierpnia 2016 r.). W protokołach z cyklicznych 
spotkań Kierownictwa M-GOPS z pracownikami socjalnymi28 pracownicy zostali 
zobowiązani do zgłaszania każdego przypadku agresji (protokół z dnia 7 września 
2016 r. 11 kwietnia 2017 r.). Zasady uczestnictwa asysty pracownika socjalnego lub 
służb mundurowych w pracy socjalnej zostały przedstawione na zebraniu 
pracowników socjalnych w dniu 3 lutego 2016 r. i 22 czerwca 2018 r. 
Czynności służbowe dokonywane przez pracowników socjalnych w asyście innego 
pracownika socjalnego w 2016 r. stanowiły 17,85% czynności podejmowanych 
przez pracowników socjalnych, w 2017 r. – 18,09%, a w I półroczu 2018 r. – 
25,67%.  

(dowód: akta kontroli str. 839-841, 842-846) 

Pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach na temat pracy z trudnym klientem, 
szkoleniach z samoobrony, byli instruowani przez kierownictwo M-GOPS29 jak 
radzić sobie z agresją ze strony podopiecznych pomocy społecznej, zostały 
zainstalowane „przyciski bezpieczeństwa” w pokojach pracowników socjalnych, 
kamery na korytarzach, aby zminimalizować akty agresji ze strony klientów 
i zapewnić większe bezpieczeństwo pracownikom M-GOPS. Zasady zachowania się 
pracowników socjalnych w trudnych sytuacjach w kontaktach z podopiecznymi 
przedstawione zostały w Kodeksie etycznym, w Regulaminie pracy oraz na 
zebraniach pracowników z kierownictwem M-GOPS (z dnia 3 lutego 2016 r. 
i 22 czerwca 2018 r.).  

(dowód: akta kontroli str.731-773, 774-779) 

Z uzyskanej informacji z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wynika, że 
w latach 2016 – 2018 nie odnotowano zgłoszeń w związku z czynną lub werbalną 
napaścią na pracowników socjalnych podczas i w związku z wykonywaniem przez 
nich czynności służbowych. W związku z powyższym nie występowały przypadki 
zagrożenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych w biurze i podczas 
wykonywanej przez nich pracy w terenie. 

(dowód: akta kontroli str. 847-848)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność M-GOPS w celu 
zapewnienia pracownikom socjalnym odpowiednich warunków pracy. Pracownicy ci 
zostali wyposażeni w podstawowe środki zmniejszające potencjalne zagrożenia 
                                                      
28 Spotkania takie odbywały się co najmniej 2 – 3 razy w miesiącu  
29 Protokoły z zebrań z dnia 7.09.2016 r. 11.04.2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 



 

24 

występujące w związku z pracą w terenie. Warunki pracy spełniały wymagania 
określone przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie stwierdzono 
sytuacji naruszania praw pracowniczych i mobbingu. 

 

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

3.1. Kwalifikacje i szkolenia pracowników socjalnych 

W M-GOPS zatrudnionych było wg stanu na koniec 2016 r., 2017 r. i I półrocza 
2018 r. – 14 pracowników socjalnych. Zatrudnieni pracownicy socjalni posiadali 
kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu, tj. zgodne z określonymi 
w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Z 14 pracowników zatrudnionych 
w okresie 2016 – 2018 (I półrocze) – 11 posiadało ukończone kierunkowe studia 
wyższe, a 3 studium zawodowe pracy socjalnej. Wszyscy pracownicy uzyskali 
specjalizację I stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 849-857) 

W M-GOPS prowadzona była analiza szkoleń dla pracowników socjalnych. 
W ocenie ryzyka zawodowego dla pracowników socjalnych wśród zagrożeń w pracy 
został uwzględniony stres oraz mobbing. Proponowane działania ograniczające ww. 
ryzyko to m. in. szkolenia, w których wszyscy pracownicy socjalni brali udział. 
W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczyli oni w następujących 
szkoleniach, których tematyka dotyczyła spraw merytorycznych (administracyjnych, 
zmian przepisów prawa) jak i ich rozwoju interpersonalnego (przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu) oraz samoobrony (bezpieczeństwa pracy w terenie) np.:  
− trudne sytuacje w kontaktach z klientem (5 pracowników w 2016 r., I półrocze 

2018 r.), 
− przeciwdziałanie mobbingowi, wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy 

pracownika socjalnego (14 pracowników w 2016 r. i w I półroczu 2018 r.), 
− samoobrona (5 pracowników w 2017 r. i w I półroczu 2018 r.), 
− bezpieczeństwo pracowników socjalnych (14 pracowników w 2016 r., w 2017 r. 

i w I półroczu 2018 r.), 
− trudne sytuacje w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych 

w związku z przemocą w rodzinie (10 pracowników w 2017 r.), 
− analiza prawnych aspektów procedury administracyjnej w pomocy społecznej 

(7 pracowników w 2016 r., w 2017 r. i w I półroczu 2018 r.).  
W M-GOPS obowiązuje zasada, że wszyscy pracownicy po odbytym szkoleniu 
przekazują informacje pozostałym pracownikom na zebraniach z kierownictwem 
(protokół z dnia 10 lutego 2017 r., 19 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2018 r.).  
W analizowanym okresie kierownik M-GOPS nie występował do Urzędu Miasta 
w Kolbuszowej o finansowanie szkoleń pracowników socjalnych. W latach 2016 – 
2017 pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniach dofinansowanych z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
O dofinansowanie ww. szkoleń M-GOPS występował do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kolbuszowej. W szkoleniach udział wzięło 9 pracowników socjalnych.  
W budżecie M-GOPS zabezpieczane były środki na szkolenia. W 2016 r. wydatki te 
wynosiły 5.695 zł, w 2017 r. – 12.993 zł, a w I półroczu 2018 r. – 1.976 zł.  
W okresie przed 2016 r., 3 pracowników socjalnych z wykształceniem średnim 
uzyskało I stopień specjalizacji – specjalista pracy socjalnej. Pracownicy socjalni, 
którzy uzyskali tę specjalizację zawodową nie występowali do pracodawcy o zwrot 
kosztów szkoleń – specjalizacje sfinansowane zostały w całości ze środków 
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unijnych. Pozostali pracownicy (11) posiadali ukończone studia wyższe na 
kierunkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej, w związku z tym posiadają 
kwalifikacje równoważne jak w specjalizacji I stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 849-857, 862-906) 

Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że na bieżąco przeprowadzane są analizy potrzeb 
w zakresie szkoleń dla pracowników socjalnych. Na częstych zebraniach 
kierownictwa z pracownikami socjalnymi są omawiane między innymi kwestie 
szkoleń i podnoszenia kwalifikacji. Każdorazowo po odbytym szkoleniu jest 
organizowane spotkanie wszystkich pracowników socjalnych, podczas którego 
przekazywane są do zapoznania się aktualne zagadnienia prawne oraz materiały 
szkoleniowe w formie elektronicznej we wspólnym folderze na komputerach 
pracowników socjalnych. W ten sposób pomimo przeszkolenia części pracowników 
w danym obszarze to jednak wszyscy mogą się zapoznać z materiałami. Wszystkie 
szkolenia, które odbywają się w niedalekiej odległości od Kolbuszowej czy 
Rzeszowa cieszą się zainteresowaniem. Pracownicy socjalni nie chcą korzystać ze 
szkoleń i specjalizacji, które odbywają się w większej odległości od Kolbuszowej 
tj. Warszawie, Krakowie, Lublinie, Kielcach czy Szczecinie.  

(dowód: akta kontroli str. 907-909) 

W M-GOPS obowiązuje zasada podwyżki wynagrodzeń za podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, w tym przez pracowników socjalnych w wysokości 100 zł brutto po 
przedstawieniu dyplomów, świadectw potwierdzających podniesienie wykształcenia. 
Dokonana w toku niniejszej kontroli weryfikacja podwyżek wynagrodzeń w związku 
z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych potwierdziła wdrażanie ustalonych w tym 
zakresie zasad. W związku z podniesieniem kwalifikacji, w 2016 r. podwyżka 
wynagrodzeń dotyczyła 5 pracowników, w 2017 r. – 8, a w I półroczu 2018 r. – 3.  

(dowód: akta kontroli str. 910-935) 
 

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

 
3.2. Wsparcie specjalistyczne w pracy z wieloproblemowymi 

podopiecznymi oraz w związku ze stresem i wypaleniem 
zawodowym 

Pracownicy socjalni w związku z prowadzoną pracą socjalną korzystali ze wsparcia 
specjalistycznego m. in.: doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kolbuszowej oraz z instytucji realizujących projekty unijne i inne. Pracownicy 
socjalni współpracowali z psychologami i pedagogami z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kolbuszowej, z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Kolbuszowej 
ANIMA oraz  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, w których 
są zatrudnieni specjaliści ds. uzależnień. Pracownicy socjalni współpracowali 
również z pedagogami z placówek oświatowych gminy Kolbuszowa. Ankietowani 
pracownicy socjalni potwierdzili, że w wykonywaniu czynności zawodowych 
współpracowali z specjalistami, którzy wspierali ich w pracy socjalnej.  

(dowód: akta kontroli str. 520, 910-935) 

Kierownik M-GOPS wyjaśniła, że pracownicy socjalni od wielu lat systematycznie 
biorą udział w szkoleniach kompetencji „miękkich”, w tym: przeciwdziałania 
sytuacjom stresowym i wypaleniu zawodowemu, pracy z trudnym klientem. 
Pracownicy socjalni są informowani przez pracodawcę o zagrożeniach 
występujących na tym stanowisku pracy m. in. poprzez szkolenia BHP, szkolenia 
branżowe, zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego. Pracownicy socjalni na 
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stałe mają do dyspozycji środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki oraz środki 
ochronne typu: gaz pieprzowy, ultradźwiękowy odstraszacz zwierząt. Pracownicy 
socjalni mogli korzystać z pomocy specjalistów, w tym ze wsparcia psychicznego 
w związku ze stresem i wypaleniem zawodowym. 

(dowód: akta kontroli str. 907-909) 

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni nie wnioskowali o superwizję 
w związku z wykonywaną pracą na stanowisku pracownika socjalnego. Mieli 
zapewnioną możliwość wnioskowania o udział w kursach, szkoleniach, w tym 
o superwizję. Informował o tym m.in. protokół z zebrania kierownictwa M-GOPS 
z pracowniami socjalnymi, które odbyło się w dniu 27 listopada 2017 r.  
Ankietowani pracownicy (33%) wskazywali, że pracodawca zapewnia możliwość 
skorzystania z superwizji i że zapewnia pomoc specjalistów oraz wsparcie 
psychologiczne w związku ze stresem i wypaleniem zawodowym.  

(dowód: akta kontroli str. 936-938) 

Kierownik wyjaśniła, że dla wszystkich pracowników socjalnych superwizorem jest 
bezpośredni przełożony, do którego przychodzą z każdą poważniejszą sprawą. To 
on ukierunkowuje ich co do dalszego postępowania, poświęcając więcej uwagi 
osobom nowo zatrudnionym lub wykazującym pewne niedostatki w doświadczeniu, 
wiedzy czy predyspozycjach psychicznych. Pracownicy socjalni byli informowani 
o możliwości wnioskowania o superwizję, jednakże żaden z  nich o nią nie 
występował. 

(dowód: akta kontroli str. 520, 936- 938) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Ośrodka mającą na celu 
rozwój zawodowy pracowników socjalnych oraz ich wsparcie w wykonywanej pracy.  
Uczestniczyli oni w szkoleniach umożliwiających należyte wykonywanie 
powierzonych im zadań w zakresie pracy socjalnej. M-GOPS zapewniał 
pracownikom socjalnym wsparcie specjalistyczne w pracy z problemowymi 
podopiecznymi, a także wsparcie psychologiczne w związku ze stresem 
i wypaleniem zawodowym.   
 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 Podjęcie działań w celu uzupełnienia Strategii rozwiązywania problemów 1.
społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2013 – 2020 o brakujące 
obligatoryjne elementy, tj. prognozę zmian sytuacji społecznej oraz ramy 
finansowe,  

 Składanie Radzie Miejskiej w Kolbuszowej sprawozdań z działalności Ośrodka 2.
– obejmujących okresy pełnych lat kalendarzowych – oraz przedstawianie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
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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,    17   grudnia 2018 r. 
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