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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jak wynika z doniesieñ medialnych („Dziennik Gazeta Prawna” nr 198, rok 15, 9–11 paŸdziernika

2009 r.), zawieszone zosta³y prace rz¹dowe nad przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie pracowni-
ka socjalnego. Jedyn¹ aktywnoœæ w tej materii obserwuje siê w œrodowiskach pracowników socjalnych,
którzy staraj¹ siê przed³o¿yæ obywatelski projekt ustawy dotycz¹cej zawodu pracownika socjalnego.

Skuteczna realizacja polityki spo³ecznej pañstwa poprzez pomoc spo³eczn¹ wymaga stworzenia kor-
pusu osób dobrze realizuj¹cego swoje zadania, a przede wszystkim realizuj¹cego cele polityki spo³ecz-
nej. Niedopuszczalna jest sytuacja obecna, w której co do zasady pracownik socjalny jest zwyk³ym
pracownikiem administracyjnym. Wiêkszoœæ jego czynnoœci ma charakter stricte urzêdniczy: przygoto-
wanie, gromadzenie dokumentacji, wydawanie decyzji administracyjnych. O zrównaniu pracowników
pomocy spo³ecznej z kadr¹ urzêdów administracji publicznej œwiadczy chocia¿by to¿samoœæ regulacji
p³acowych dotycz¹cych pracowników socjalnych i pracowników samorz¹dowych.

Tymczasem pomoc spo³eczna powinna byæ nastawiona na aktywne dzialanie, wychodzenie do dru-
giego cz³owieka z konkretn¹ propozycj¹ rozwi¹zania jego trudnoœci. Niezbêdne s¹: pomoc specjalistycz-
na, psychologiczna, kontakt z beneficjentami pomocy. Wobec tego konieczne staje siê podjêcie bez
zbêdnej zw³oki prac nad projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która kreowa³aby odrêb-
ny od statusu pracowników administracji publicznej status pracowników pomocy spo³ecznej. Koniecz-
ne staje siê równie¿ stworzenie takich warunków pracy pracownikom socjalnym, aby mogli oni bez
zak³óceñ realizowaæ skuteczne formy pomocy. Wi¹¿e siê to te¿ z przygotowaniem odpowiednich roz-
wi¹zañ p³acowych oraz dotycz¹cych kwalifikacji i szkoleñ maj¹cych na celu dobre przygotowanie do
œwiadczenia bezpoœredniej pomocy drugiemu cz³owiekowi, a nie zza biurka, jak to w du¿ej mierze ma
miejsce dotychczas.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej dostrzega ten pro-
blem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




