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Pani / Pan 

Prezydent / Burmistrz/ Wójt 

Starosta Powiatu 

w woj. śląskim 

Szanowni Państwo; 

uprzejmie przesyłam w załączeniu stanowisko Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej otrzymane w piśmie nr DPS-I.070.29.2021.MBo 

z 14 maja 2021 r. w zakresie aktualnych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych. 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 803. W związku z licznymi zapytaniami 

w zakresie zmian dotyczących dodatku dla pracowników socjalnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej przekazało poniższe stanowisko. 

Art. 1 pkt 30 lit. e ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. poz. 803) wprowadza zmiany w zakresie art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369).  

Pierwsza z nich polega na zwiększeniu z 250 zł do 400 zł kwoty dodatku do wynagrodzenia 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.  

Druga zmiana przepisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zakłada, że ww. dodatek 

przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy 

w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych 

obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej lub  przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 

środowiskowych poza siedzibą jednostki.  

Odnośnie do zwiększenia kwoty dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego, należy 

stwierdzić, że zwiększenie kwoty dodatku może nastąpić dopiero od dnia wejścia w życie przepisu 

art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. od dnia 30 maja 2021 r. Wobec powyższego 

w miesiącu maju – do dnia 29 maja br. przy naliczaniu dodatku należy proporcjonalnie przyjąć kwotę 

250 zł, natomiast za okres od dnia 30-31 maja br. – proporcjonalnie kwotę 400 zł. 

W stosunku do obecnie obowiązującego brzmienia art. 121 ust. 3a wprowadzono zmianę 

polegającą na możliwości alternatywnego (albo obu jednocześnie) spełnienia przesłanek dotyczących 

świadczenia pracy socjalnej lub przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

pod warunkiem wykonywania obu tych czynności poza  siedzibą jednostki.  
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Na etapie procedowania ustawy przy szacowaniu skutków finansowych przedmiotowej 

regulacji wzięto pod uwagę pracowników socjalnych świadczących pracę poza siedzibą jednostki 

(również tych, którzy dotychczas nie otrzymywali ww. dodatku). Wprowadzone zmiany były 

postulowane przez środowisko pracowników socjalnych. 

Intencją ustawodawcy było objęcie dodatkiem większej niż dotychczas, grupy pracowników socjalnych 

zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, którzy poza 

siedzibą jednostki świadczą pracę socjalną lub przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe. 

W kwestii przyznania dodatku pracownikom socjalnym zatrudnionym w domach pomocy społecznej 

należy wziąć pod uwagę ich zakres czynności zawodowych i ustalić, czy praca socjalna prowadzona 

na rzecz mieszkańców domu wypełnia znamiona definicji pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 

pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z powyższą regulacją, praca socjalna została 

zdefiniowana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Dodatek jest związany z charakterem obowiązków i czynności, nie samym faktem zatrudnienia 

na stanowisku pracownika socjalnego. Tak więc, praca socjalna nie może sprowadzać się jedynie 

do działań opiekuńczych lub administracyjno-organizacyjnych. Istotne jest spełnienie warunków, 

o których mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. świadczenie pracy socjalnej należy 

do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego oraz wykonywane jest pozą siedzibą jednostki. 

Należy mieć również na uwadze, że do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy 

społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu 

jej kierowania. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 

2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) przed przyjęciem osoby 

do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub 

pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. 

Podejmowanie powyższych czynności nie może zostać uznane za przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego lub pracę socjalną.  

Ponadto należy wskazać, że w przypadku gdy osoba, u której ma być przeprowadzona aktualizacja 

wywiadu środowiskowego, przebywa w domu pomocy społecznej, wywiad może przeprowadzić 

pracownik socjalny tego domu, wypełniając część IV kwestionariusza wywiadu. Aktualizacja wywiadu 

przeprowadzana jest więc w domu pomocy społecznej, a nie poza jego siedzibą. 

Proszę o zapoznanie się z niniejszym stanowiskiem i wykorzystaniem w bieżącej działalności. 

 

Z poważaniem 
 

Grzegorz Rak 
Zastępca Dyrektora 

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 
/podpisano elektronicznie/ 

 
Otrzymują: 
1. Adresaci; 
2. OPS; PCPR; ROPS – do wiadomości; 

3. Aa. 


