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Centra Usług Społecznych to 
nowoczesne i funkcjonalne podejście 

do usług społecznych, które daje szansę 
na ich rozwój, większa dostępność oraz 

podniosą jakość ich świadczenia. 



CUS czy to dobry czas  

Centrum Usług społecznych służy przede wszystkim: integracji, rozwojowi i poszerzeniu dostępności US  

 

• przywraca właściwe relacje między działaniami selektywnymi w ramach Pomocy Społecznej  
a działaniami powszechnymi adresowanymi do ogółu mieszkańców 

• odpowiedź na cywilizacyjne wyzwania 

• priorytetom Polityki Społecznej i profilowaniu Polityki Społecznej na poziomi krajowym 

• ukierunkowanie inicjatyw odejmowanych oddolnie przez JST ale i NGO 

•  wspiera rozwój samorządności lokalnej oraz partnerskiej współpracy międzysektorowej 

• daje nowe możliwości rozwoju  służb społecznych i pracy socjalnej 

 

CUS = zasada powszechności 

• US dostępne dla ogółu mieszkańców bez wywiadów środowiskowych oraz decyzji 
administracyjnych 

• Korzystanie nie będzie się wiązało z nabyciem statusu klienta OPS 



CUS o co chodzi 
1. ustawa umożliwia konsolidację usług społecznych do tej pory rozproszonych w sensie 

instytucjonalno-prawnym i organizacyjnym oraz dzisiaj wzajemnie nieuspójnionych poprzez  

• wyodrębnienie spośród ogółu realnie dostępnych już  (ustawa o CUS określa dokładnie, z jakich 
obszarów usługi wchodzą tu w grę) pewnej bazowej ich grupy, w ramach której będą one świadczone w 
sposób zintegrowany przy wykorzystaniu CUS;  

• uzupełnieniu tej bazowej grupy usług o nowe usługi społeczne, które będą dostępne dzięki 
uchwaleniu lokalnego programu (programów) usług społecznych;  

 

2. usługi społeczne będą realizowane przez CUS zgodnie z popularnym dziś rozwiązaniem 
organizacyjnym „jednego okienka” (one stop shop), które ma zapewniać obywatelom kompleksową 
obsługę w jednym miejscu.  

 

3.  ustawa o CUS wprowadza do praktyki publicznych służb społecznych formułę zarządzania 
przypadkiem, który ma zapewnić, że oferowane usługi odpowiadają na realne potrzeby konkretnego 
mieszkańca, są mu świadczone w odpowiednim czasie i odpowiedniej jakości taki rzeczniku mieszkańca, 
czyli specjalisty troszczącego się o kompleksowe i projakościowe zaspokojenie potrzeb mieszkańca. 
„koordynator indywidualnych planów usług społecznych”. 



CUS polityka inwestycji społecznych 
Działalność centrum usług społecznych odpowiada na aktualne wyzwania i potrzeby polityki społecznej 
w Polsce są to potrzeby w zakresie:  

 

• rozbudowy oferty usług społecznych i reorientacji prowadzonej polityki w zakresie świadczenia 
obywatelom usług społecznych (w tym ich deinstytucjonalizacji),  

• indywidualizacji procesu świadczenia usług społecznych (szycie na miarę),  

• koordynacji współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej w świadczeniu usług z różnych 
zakresów.  

 

W społeczeństwie potrzeba dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i rozwój usług społecznych 
staje się pożądanym kierunkiem zmian i wyzwaniem polityki społecznej, częściowo współwystępując, a 
częściowo zastępując systemy redystrybucji świadczeń pieniężnych. Niezbędne jest:  

 

• organizowanie instytucji i procesów (uprawnienia, procedury, oferta), skutkujących odpowiednią 
ofertą usług dostępnych obywatelom, a następnie  

• skuteczne i efektywne dostarczanie obywatelom tych usług (z troską o wysoką jakość oferowanych 
usług i adekwatnie do potrzeb osób potrzebujących usług).  



CUS polityka inwestycji społecznych 

• rozpoznanie potrzeb mieszkańców, nadając prowadzonej diagnozie potencjału i potrzeb 
społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych charakter profesjonalnego, systematycznego, 
cyklicznego i pogłębionego monitoringu, skoncentrowanego na potrzebach mieszkańców 
(wszechstronny monitoring jakości życia obywateli);  

• rozpoznanie dostępnej oferty usług społecznych wśród lokalnych instytucji, organizacji społecznych 
i różnego typu przedsiębiorstw, a w rezultacie weryfikacja zdolności lokalnej sieci instytucjonalnej 
do zaspokajania potrzeb mieszkańców (jednocześnie stała analiza problemów w funkcjonowaniu 
instytucji);  

• pełnienie funkcji lokalnego banku usług społecznych poprzez aktualizowanie oferty usług 
podlegających dystrybucji do potencjalnie zainteresowanych mieszkańców;  

• odgrywanie roli centrum komunikowania o dostępnej lokalnie ofercie usług społecznych 
(pośredniczenie w komunikowaniu oferty między samorządem gminnym, lokalnymi instytucjami, 
organizacjami i przedsiębiorstwami a obywatelami);  

• animowanie procesu niezbędnej dostępności usług społecznych w instytucjach, organizacjach i 
przedsiębiorstwach na miarę potrzeb członków lokalnego środowiska, przede wszystkim poprzez 
określanie – w aspekcie prospektywnym – zapotrzebowania na konkretne usługi czy możliwości 
pozyskiwania środków na stworzenie oferty konkretnych usług 



CUS polityka inwestycji społecznych 

Na poziomie gminnym w tej sieci instytucji świadczących usługi mieszkańcom mogą znaleźć się m.in.:  

 

• ośrodki pomocy społecznej (OPS mogą – w myśl ustawy o CUS – zostać przekształcone w CUS, ale 
ustawodawca przewidział też tryb utworzenia CUS przy pozostawieniu OPSY ),  

• podmioty oferujące usługi zatrudnienia socjalnego,  

• instytucje kultury (w tym samorządowe ośrodki kultury i biblioteki),  

• instytucje edukacyjne,  

• placówki opieki zdrowotnej i promocji zdrowia,  

• instytucje świadczące usługi opiekuńcze,  

• organizacje proekologiczne,  

• ośrodki sportu i rekreacji,  

• lokalni pracodawcy (u których także mogą być organizowane staże zawodowe). 



Ustawa z dnia 19.07.2019 o realizowaniu US przez CUS 

1. zasady przyjmowania przez gminę programów usług 
społecznych;  

2. zasady tworzenia, zadania, organizację oraz zasady działania 
centrum usług społecznych,  

3. zasady realizowania programów usług społecznych przez 
centrum 



 
 
 

Usługi społeczne  
– podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty 

samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio  
na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców  

o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców 

1) polityki prorodzinnej,  
2) wspierania rodziny,  
3) systemu pieczy zastępczej,  
4) pomocy społecznej,  
5) promocji i ochrony zdrowia,  
6) wspierania osób niepełnosprawnych,  
7) edukacji publicznej,  
8) przeciwdziałania bezrobociu,  
9) kultury,  
10) kultury fizycznej i turystyki,  
11) pobudzania aktywności obywatelskiej,  
12) mieszkalnictwa,  
13) ochrony środowiska,  
14) reintegracji zawodowej i społecznej 



Program usług społecznych 

1) nazwę i cel programu;  

2) okres realizacji programu;  

3) opis potrzeb uzasadniających realizację programu;  

4) charakterystykę i przewidywaną liczbę osób objętych programem;  

5) określenie usług społecznych oferowanych w programie;  

6) warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych 
określonych w programie;  

7) wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie za usługi 
społeczne i wysokość tych ulg, jeżeli program przewiduje opłatę lub ulgi w opłacie za usługi 
społeczne;  

8) sposób dokumentowania spełniania warunków, o których mowa w pkt 6, oraz uprawnień do 
uzyskania ulg w opłacie, o których mowa w pkt 7;  

9) dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług 
społecznych określonych w programie, w tym dane osobowe,  

10) organizację programu, w tym etapy jego realizacji;  

11) sposób monitorowania i oceny programu oraz mierniki efektywności jego realizacji;  

12) budżet programu oraz źródła jego finansowania 



Program usług społecznych 

Po zakończeniu realizacji programu usług społecznych gmina sporządza informację z realizacji która 
zawiera:  

 

1) nazwę programu;  

2) okres realizacji programu;  

3) przewidywaną liczbę osób objętych programem oraz liczbę osób, które skorzystały z usług 
społecznych określonych w programie, w podziale na poszczególne usługi;  

4) opis stopnia realizacji programu;  

5) wyniki monitorowania realizacji programu i ocenę programu w oparciu o mierniki efektywności 
realizacji programu;  

6) koszty realizacji programu;  

7) listę wykonawców poszczególnych usług społecznych określonych w programie.  

 

Informacja  jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej centrum, w terminie 4 miesięcy od zakończenia realizacji 
programu usług społecznych. 



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej 

Diagnoza, jest opracowywana na okres 5 lat i podlega aktualizacji w przypadku istotne zmiany 
wniosków wynikających z rozeznania,  

 

Diagnoza,  zawiera w szczególności informacje dotyczące:  

 

1) potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych; 

2) jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów, na obszarze 
działania centrum wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nie usług. 

 

Diagnoza, jest przekazywana włodarzowi oraz radzie gminy.  Przed przekazaniem diagnozy, 
centrum przeprowadza konsultacje diagnozy 



Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej 

Diagnoza jest podstawą do opracowania programów usług społecznych gminy.  

Ważnym zadaniem diagnozy jest:  

 

1. określenie przewidywanej liczby osób objętych programem,  

2. ustalenie usług społecznych oferowanych w programie,  

3. określenie warunków i trybu kwalifikowania osób zainteresowanych 
do korzystania z usług społecznych,  

4. ustalanie podstawowych zasad realizacji usług. 



Cechy dobrej diagnozy:  
Wieloaspektowość  

• środowiskowe, gospodarcze, społeczne, demograficzne, kulturowe.  

• potrzeb społecznych (popyt), jak i zakresu oferowanych usług społecznych (podaż).  

• wzajemne oddziaływanie uwzględnionych aspektów, sfer aktywności czy sektorów życia 
społecznego,  

Kompleksowość i Praktyczność 

Zróżnicowanie metod badawczych  

• łączenie analiz ilościowych z jakościowymi, łączenie analizy danych zastanych i wywoływanych,  

• zastosowanie analizy zawartości mediów,  

• prowadzenie zarówno wywiadów indywidualnych, jak i wywiadów grupowych,  

• stosowanie metod i technik interaktywnych, partycypacyjnych  

Partycypacja  

• aktywne i świadome uczestnictwo we wszystkich etapach diagnozy (planowanie – badanie – 
redagowanie raportu);  

• zastosowanie metod i technik interaktywnych, zapewniających uwzględnienie potrzeb, opinii i 
pomysłów poszczególnych grup mieszkańców;  

• konsultowanie z mieszkańcami zasad przeprowadzenia i treści diagnozy zarówno przed 
rozpoczęciem badań, jak i po ich zakończeniu;  

• włączenie niektórych grup mieszkańców do procesu diagnozowania jako współbadaczy 



Etapy dobrej diagnozy – PLANOWANIE :  
 

Cel - rozpoznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Podczas 
planowania diagnozy należy go odpowiednio dostosować do warunków badania 

 

1. Jakie potrzeby społeczne występują w gminie?  

• Na które z tych potrzeb może odpowiedzieć działalność CUS? 

• Jakie rozwiązania/usługi społeczne należy wprowadzić w celu zaspokojenia potrzeb społecznych?  

• Jaki potencjał (instytucji, organizacji sektora obywatelskiego i sektora ekonomii społecznej, 
podmiotów prywatnych) może wykorzystać CUS w celu zaspokajania potrzeb społecznych na 
obszarze swojej działalności? 

2.    Dobór wskaźników i innych informacji  

• ustawowy zakres działalności CUS (kategorie),  

• ważność w diagnozie (wskaźniki podstawowe i dodatkowe).  

 

a) liczb bezwzględnych mówiących o wielkości badanych potrzeb (np. liczbie osób, które należy objąć 
wsparciem, czy placówek możliwych do wykorzystania)  

b) liczb względnych, mających informować o poziomie, skali bądź nasileniu potrzeb.  



Etapy dobrej diagnozy – PLANOWANIE _POTENCJAŁ:  

Tworzą cztery ogólne kategorie :  

1. jednostki organizacyjne gminy,  

2. organizacje pozarządowe,  

3. podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,  

4. osoby fizyczne i prawne, wykonujące usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o CUS. 

 

W związku z tym diagnoza potencjału polegać będzie na:  

• identyfikacji podmiotów,  

• określeniu zakresu ich działalności (rodzaje oferowanych usług),  

• ustaleniu skali i poziomu oferowanych usług (liczba usług i/lub osób, którymi mogą zostać objęte w 
określonym czasie, np. miesiącu, roku) we wszystkich obszarach objętych funkcjonowaniem CUS. 
Podmioty składające się na potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych prowadzą 
działalność na terenie gminy.  

 



Etapy dobrej diagnozy – PLANOWANIE  
badanie uczestnicy:  

Metody, techniki i narzędzia badawcze  

• charakter poszukiwanych informacji (np. rodzaj wskaźników),  

• możliwości organizacyjne (finansowe i kadrowe),  

• wymóg łączenia metod technik i źródeł.  

Dane dotyczące skali potrzeb i potencjału określanych liczbowo wymagają zastosowania ilościowych 
metod i technik (analiza danych zastanych, sondaż, analiza dokumentów). Informacje dotyczące potrzeb 
i potencjałów w zakresie usług społecznych wskazywanych przez członków wspólnoty samorządowej 
wymagają zastosowania jakościowych metod i technik badawczych (różne formy wywiadu, warsztaty, 
panele eksperckie).  

Metody i techniki badań różnią się ze względu na skalę angażowanych środków finansowych i kadr. 
Szeroki wachlarz możliwych metod i technik badawczych pozwala na dopasowanie decyzji o ich wyborze 
do zasobów podmiotu realizującego diagnozę.  

 

4. Dobór uczestników badań: 

 • osoby związane z organizacją usług społecznych  

• odbiorcy usług społecznych (mieszkańcy),  

• liderzy społeczności lokalnej 



Etapy dobrej diagnozy – BADANIE, RAPORT:  

ETAP II. Badanie  

Na tym etapie następuje realizacja badań w terenie i gromadzenie informacji z wykorzystaniem 
opracowanych narzędzi badawczych. Kluczowym warunkiem powodzenia jest SZEROKI UDZIAŁ 

Polega on na wcielaniu się jej członków (osób związanych z organizacją usług, mieszkańców, liderów) w 
role badaczy (ankieterów, osób prowadzących wywiady, spacery badawcze).  

Etap III. Redagowanie raportu  

Raport jest zwieńczeniem wysiłku włożonego w badanie. Jego przygotowanie polega na opracowaniu 
zgromadzonych informacji (np. przygotowanie zbiorczych zestawień danych liczbowych – tabele 
i wykresy) oraz ich interpretacji.  

Na tym etapie należy podjąć decyzję, czy zebrane dane wskazują na występowanie potrzeby społecznej  
i w jaki sposób (przy użyciu jakich zasobów/potencjałów) można ją zaspokoić w ramach działania CUS.  

 

Rekomendowana struktura raportu:  

1. Założenia diagnozy (cel, pytania, zasady).  

2. Opis zastosowanych procedur metodologicznych.  

3. Prezentacja wyników badań.  

4. Wnioski z badań.  

5. Rekomendacje. 



Etapy dobrej diagnozy – KONSULTACJE:  
 

1. informacyjna – w trakcie konsultacji upowszechniane są wyniki diagnozy i płynące z nich wnioski;  

2. diagnostyczna – konsultacje sprzyjają pogłębieniu diagnozy poprzez możliwość dotarcia do wiedzy, 
doświadczenia i opinii członków wspólnoty samorządowej uczestniczących w nich; szczególną 
wartością jest wspólne stanowisko powstające w trakcie interakcji między uczestnikami konsultacji;  

3. koncepcyjna – w trakcie konsultacji wypracowywana jest wspólna wizja rozwoju usług społecznych; 
tworzą ją samorządowcy oraz mieszkańcy; dzięki temu planowane działania są lepiej dostosowane 
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz częściej są przez nich popierane; 

4. integracyjna – konsultacje skupiają mieszkańców wokół wspólnych celów; są okazją do spotkania i 
poznania się;   

5. aktywizująca – konsultacje inicjują proces samoorganizacji społeczności lokalnej w zakresie 
rozwiązywania jej problemów i zaspokajania potrzeb związanych z usługami społecznymi 



Etapy dobrej diagnozy – Zagrożenia:  
1. Zlecenie diagnozy w całości podmiotowi zewnętrznemu 

2. Opracowanie diagnozy przez przedstawicieli CUS bez wsparcia zewnętrznego 

3. Nieuwzględnienie diagnozy w polityce lokalnej  

 

Odpowiedzialność - Stworzenie kompetentnego zespołu roboczego, odpowiedzialnego za cały proces – 
od planowania po realizację i monitoring – złożonego z osób związanych z gminą i zaangażowanych w jej 
rozwój.  

 

Koordynacja - ustalenie priorytetów, oczekiwań, celów diagnozy, problemów i podstawowych metod 
badawczych przed podjęciem ewentualnej decyzji o zleceniu wykonania diagnozy lub jej części 
określonemu wykonawcy, a następnie pozostawanie z nim w stałym kontakcie. 

 

Partycypacja - stworzenie warunków do partycypacyjnego przebiegu całego procesu, a więc z 
aktywnym, podmiotowym udziałem mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup, których 
diagnoza dotyczy.  

 

Dywersyfikacja odpowiedzialności - przekazanie części działań związanych z realizacją diagnozy 
podmiotom zewnętrznym, a część wykonać samodzielnie.  



Utworzenie CUS.  

1. Gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną – centrum.  

2. Centrum jest jednostką budżetową. 

 

Centrum może zostać utworzone dla:  

1) jednej gminy; centrum tworzy się przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka 
pomocy społecznej w centrum 

2) co najmniej dwóch gmin; centrum tworzy się przez utworzenie w jednej z gmin nowej 
jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tej gminie ośrodka pomocy 
społecznej 

 

W miastach powyżej 100 000 mieszkańców centrum tworzy się:  

1) jednej gminy; centrum tworzy się przez przekształcenie funkcjonującego w gminie ośrodka 
pomocy społecznej w centrum ALBO 

2) przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w 
tym mieście ośrodka pomocy społecznej.  

Liczbę mieszkańców, na dzień podjęcia uchwały w sprawie utworzenia centrum.  



Utworzenie CUS.  

Warunkiem utworzenia centrum, o którym mowa w art. 9:  

 

1. ust. 1 pkt 1 – jest przekazanie do realizacji centrum wszystkich zadań, w tym usług 
społecznych, realizowanych dotychczas przez ośrodek pomocy społecznej oraz wybranych i 
nierealizowanych przez ośrodek pomocy społecznej do dnia utworzenia centrum usług 
społecznych z co najmniej dwóch zakresów,  (katalog 14 US) 

 

2. ust. 1 pkt 2 – jest zawarcie porozumienia, na podstawie którego gmina przekazuje do 
realizacji gminie, która ma utworzyć centrum, wybrane usługi społeczne z co najmniej trzech 
zakresów, o których mowa w art. 2 ust. 1;  

 

3. ust. 3 pkt 2 – jest przekazanie przez miasto do realizacji centrum wybranych usług 
społecznych z co najmniej trzech zakresów, o których mowa w art. 2 ust. 1.  



Zadania CUS  
1) zaspokajanie potrzeb w zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji centrum, w tym określonych 

w programie usług społecznych;  

2) prowadzenie rozeznania potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych;  

3) opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału w zakresie usług społecznych;  

4) realizowanie programu usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z 
usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowywanie i monitorowanie 
realizacji indywidualnych planów usług społecznych;  

5) realizowanie innych niż usługi społeczne zadań przekazanych do realizacji centrum, w tym zadań z zakresu 
pomocy społecznej,  

6) podejmowanie działań na rzecz integracji i wspierania rozwoju z wykorzystaniem potencjału tej 
wspólnoty, w tym organizowanie działań samopomocowych, wolontaryjnych i sąsiedzkich stanowiących 
uzupełnienie usług społecznych (działania wspierające); 

7) opracowywanie standardów jakości usług społecznych określonych w programie usług społecznych, w 
przypadku braku określenia tych standardów w obowiązujących przepisach, oraz ich wdrażanie;  

8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i koordynacji usług społecznych, w tym przez nawiązywanie 
współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i prawnymi;  

9) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na 
obszarze gminy/gmin tworzącej centrum oraz gminy.  



Zasady  CUS  
Przy wykonywaniu zadań centrum: 

1) Zasada powszechności oferuje określone usługi społeczne wszystkim osobom uprawnionym);  

2) Zasada podmiotowości ma na względzie dobro osób korzystających z usług społecznych, w 
szczególności potrzebę respektowania poczucia ich podmiotowości i bezpieczeństwa);  

3) Zasada jakości zachowuje standardy jakości usług społecznych; 

4) Zasada kompleksowości zmierza do zapewnienia usług społecznych jak najpełniej 
odpowiadających na potrzeby wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem różnych faz życia oraz 
sytuacji rodzin);  

5) Zasada współpracy współpracuje z organami administracji publicznej, organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz osobami fizycznymi i 
prawnymi.  

6) Zasada pomocniczości mając na względzie potrzeby wspólnoty samorządowej, podejmuje działania 
zmierzające do rozszerzenia oferty usług społecznych, przy wykorzystaniu potencjału podmiotów 
realizujących usługi społeczne na obszarze działania centrum.  

7) Zasada wzmacniania więzi społecznych dąży do wzmocnienia więzi społecznych oraz integracji i 
rozwoju wspólnoty samorządowej.  

 

Współpraca, o której mowa odbywa się z uwzględnieniem suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności 



Plan Organizowania Społeczności Lokalnej 

W celu integracji i wspierania rozwoju wspólnoty samorządowej, centrum opracowuje plan 
organizowania społeczności lokalnej. 

 

Plan, jest opracowywany przez organizatora społeczności lokalnej, z uwzględnieniem wniosków 
wynikających z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych 
i działań wspierających, i podlega aktualizacji w przypadku istotnej zmiany tych wniosków.  

 

PLAN OSL zawiera w szczególności:  

1) opis działań, w tym działań wspierających, służących realizacji planu;  

2) terminy i sposób realizacji poszczególnych działań w ramach planu.  

 

W przypadku centrum, łączonym  zawiera informacje w odniesieniu do każdej z gmin, która zawarła 
porozumienie 



Struktura CUS 

W ramach struktury organizacyjnej centrum wyodrębnia się: 

 

1) stanowisko dyrektora centrum;  

2) zespół do spraw organizowania usług społecznych: organizator usług społecznych oraz 
koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych  

3) zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – w przypadku centrum, o 
którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 tj. Centrum  przekształca się z OPS:  organizator pomocy 
społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści 
realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej, 
może zostać wyodrębniona komórka realizująca zadania z zakresu pracy socjalnej. Centrum 
zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej.  

4) w centrum mogą zostać wyodrębnione zespoły lub stanowiska inne jeżeli potrzeba ich 
wyodrębnienia wynika z uwarunkowań lokalnych lub rodzaju usług społecznych lub innych 
zadań realizowanych w Centrum 



Struktura CUS 
Do zadań dyrektora centrum należy: 

 

1) kierowanie pracami centrum i reprezentowanie centrum na zewnątrz;  

2) zatwierdzanie opracowywanych przez organizatora usług społecznych standardów jakości 
usług społecznych;  

3) zatwierdzanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacji;  

4) opracowywanie rocznego planu działalności centrum;  

5) opracowywanie sprawozdania z działalności centrum za poprzedni rok kalendarzowy;  

6) sprawowanie zarządu mieniem centrum;  

7) prowadzenie gospodarki finansowej centrum.  

 

Dyrektor centrum może jednocześnie wykonywać zadania organizatora usług społecznych. Jest 
powoływany i odwoływany włodarza gminy, która utworzyła centrum. 



Struktura CUS 
 

Dyrektorem centrum może być osoba, która:  

 

1) ma wykształcenie wyższe;  

2) ma co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach 
wykonujących usługi z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1;  

3) ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub uzyskała tytuł 
specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
organizacji lub zarządzania w ochronie zdrowia;  

4) ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych;  

5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 
umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 



Struktura CUS 

Organizator usług społecznych jako strażnik banku lokalnych usług społecznych. Do OUS  należy w 
szczególności 

1. prowadzenie na bieżąco rozeznania: potrzeb i potencjału;  

2. podejmowanie działań w celu rozwijania oraz koordynacji lokalnego systemu usług społecznych, w tym 
nawiązywanie współpracy utworzenie i aktywne podtrzymywanie połączeń miedzy 
osobami/organizacjami,  

3. zapewnianie przestrzeni i okazji do bezpośrednich kontaktów,  

4. wspomaganie uczestnictwa w sieci relacji, w szczególności tam, gdzie pojawiają się przeszkody,  
wspomaganie w procesach tworzenia struktur i procedur, mających na celu zapewnienia otwartości i 
trwałości sieci relacji,  

5. rozładowywanie napięć, rozpoznawanie otoczenia społeczno-politycznego i organizacyjnego, w którym 
działają instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa pozostające w relacjach sieciowych 

 

Organizatorem usług społecznych może być osoba, która:  

1) ma wykształcenie wyższe;  

2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z 
zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1;  

3) ukończyła szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych;  

4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego 
lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 



Struktura CUS 
Do zadań koordynatora indywidualnych planów usług społecznych należy,  
 
• nawiązanie z osobą/rodziną w potrzebie kontaktu i ustanowienie z nią właściwej relacji;  
• ocena (diagnoza) sytuacji i potrzeb mieszkańców przy udziale samych zainteresowanych osób i – jeśli to 

wskazane – innych specjalistów;  
• ustalenie, czy i gdzie odpowiednie dla zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb usługi/zasoby się znajdują;  
• przy współudziale zainteresowanych osób opracowanie planu pomocy/wsparcia oraz zasad wzajemnej 

współpracy;  
• zapewnienie dostępu do usług/zasobów ujętych w planie;  
• monitorowanie procesów świadczenia/korzystania z usług i ich wpływu na sytuacje osoby/ rodziny; w razie 

potrzeby działania interwencyjne lub modyfikujące plan;  
• w razie potrzeby rzecznictwo interesów i obrona praw osób objętych wsparciem i ich rodzin;  
• okresowa ocena skuteczności i efektywności realizowanego planu (opracowanie nowego, jeśli ewaluacja 

dotychczasowego wypada niekorzystnie);  
• zamknięcie relacji, jeśli ustały powody dalszego asystowania osobie/rodzinie lub gdy misja z innych powodów 

się kończy.  
 
Koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która:  
1) spełnia wymogi przewidziane do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;  
2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej;  
3) odbyła szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych;  
4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub 
umyślnego przestępstwa skarbowego.  



Struktura CUS 

Do zadań organizatora pomocy społecznej należy w szczególności organizowanie wykonywania 
przez centrum zadań z zakresu pomocy społecznej.  

 

Organizatorem pomocy społecznej może być osoba, która:  

1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;  

2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 
umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.  

3) Organizator pomocy społecznej kieruje zespołem, ds. realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej 



Struktura CUS 
Do zadań organizatora społeczności lokalnej należy w szczególności:  

1) prowadzenie na bieżąco rozeznania: potrzeb i potencjału 

2) opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty 
samorządowej w zakresie działań wspierających, planu OSL i jego aktualizacji oraz realizacja 

3) podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, działań zmierzających do 
wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej;  

4) współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną lub 
inne formy pracy środowiskowej.  

 

Organizatorem społeczności lokalnej może być osoba, która:  

1. ma wykształcenie wyższe;  

2. ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie animacji lokalnej lub innych form pracy 
środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną;  

3. uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca 
socjalna ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności 
lokalnej;  

4. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 
umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. 



Współpraca CUS z lokalnymi wykonawcami usług społecznych, 
w tym z PES. 

CUS sprzyja rozwojowi partnerstw współpracy międzysektorowej poprzez: 

 

• Zlecanie usług  

• Zawieranie porozumień i rozwijanie sieci 

• Rozwój PES 

 

Zadaniem CUS będzie informowanie o usługach świadczonych przez podmioty współpracujące w 
ramach lokalnego systemu 



CUS to zaangażowany kapitał społeczny i zasoby  

1) gotowość współpracy, w tym współpracy międzyinstytucjonalnej,  

2) chęć wykorzystania współpracy i partnerstwa na rzecz stworzenia zintegrowanej 
oferty usług społecznych wysokiej jakości dla mieszkańców 

3) sprawny proces koordynacji 

4) zasoby: 

• kadrowe (wielkość i jakość kapitału ludzkiego), 

• finansowe (wielkość budżetu gminy),  

• infrastrukturalne  

• instytucjonalne (wielkość i struktura sektora pozarządowego, prywatne podmioty 
usługowe). 



Centrum Usług Społecznych  

Ryzyka  
• dokonania zmiany w dużej mierze 

pozornej, zmiany raczej szyldu niż praktyki 

• Istnieje ryzyko utworzenia CUS na swoistej 
„pustyni usług”, gdzie pomimo wysiłków 
kadry zarządzającej nie będzie on w stanie 
generować rozwoju lokalnej infrastruktury 
usługowej 

• Istnieje ryzyko, że po okresie 
rozruchowym, w dłuższej perspektywie 
czasowej CUS może ograniczyć zakres 
realizowanych usług. 

• deficytu na lokalnym rynku odpowiednich 
kandydatów do pracy w CUS, 

• tarć wewnątrz zespołu CUS, rywalizacja 
między: dyrektorem CUS i organizatorem 
usług społecznych 

Minimalizacja ryzyk 
• są pogłębione szkolenia, przygotowujące 

zainteresowane środowiska i specjalistów 
do implementacji zapisów ustawy 

• wykorzystanie potencjału tkwiącego w 
organizacji społeczności lokalnej 

• właściwym zarządzaniem CUS i jego 
zasobami przez dyrektora centrum, 
organizatora usług społecznych i 
organizatora społeczności lokalnej 

• inwestycja w szkolenie i rozwój kadry CUS 

• klarowne profilowanie zadań przypisanych 
obu stanowiskom: 



 
 
 

Co mieszkańcom, organizacjom 
pozarządowym i instytucjom 

pomocowym daje CUS?  
 

- dyskusja.  



Źródła : 
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1818 

 
https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/materialy-do-pobrania/ 

 
Webinarium: Centra Usług Społecznych – nowe rozwiązania w sferze pomocy społ.  

i ekonomii społ. 
 
 
 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1818
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1818


Dziękuję za uwagę  


