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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Rozmawiaj¹c z aktywnymi zawodowo pracownikami socjalnymi kilku oœrodków pomocy spo³ecznej,

spotka³em siê z wszechobecnym niezadowoleniem zwi¹zanym z wykonywaniem na co dzieñ przez nich
swojej pracy. Pierwsza sprawa dotyczy zbyt d³ugiego oczekiwania na ustawê o zawodzie pracownika so-
cjalnego. Przypomnê, ¿e ta blisko siedemnastotysiêczna grupa zawodowa nie posiada ustawy regulu-
j¹cej jej zadania i uprawnienia.

Kolejnym problemem jest nadmierne obci¹¿enie pracowników socjalnych, co wynika z faktu, ¿e gmi-
ny nadal nie przestrzegaj¹ tzw. wskaŸnika zatrudnienia, zak³adaj¹cego, ¿e jeden pracownik socjalny
przypada na dwa tysi¹ce mieszkañców. Gminy t³umacz¹ to wzglêdami finansowymi.

A zadañ ci¹gle przybywa. Obecnie jest to m.in. przyznawanie zasi³ków: rodzinnych, celowych, celo-
wych specjalnych, sta³ych, na pokrycie kosztów pogrzebu czy pielêgnacyjnych. Takimi zadaniami s¹ tak-
¿e: becikowe, fundusz alimentacyjny, dodatek mieszkaniowy, us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne dla
osób zaburzonych psychicznie, uprawnienia kombatanckie, sk³adki zdrowotne, chorobowe, emerytalne
i rentowe, zasi³ki suszowe, powodziowe, w tym powodziowe dla rolników, prowadzenie postêpowañ wobec
d³u¿ników alimentacyjnych, wyp³acanie stypendiów socjalnych czy realizowanie programu z PFRON
„Uczeñ na wsi”. Jest tak¿e szereg innych projektów systemowych i programów zlecanych przez wójtów,
burmistrzów czy prezydentów miast. Ostatnio przyjêta ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
zobowi¹za³a oœrodki pomocy spo³ecznej do wprowadzenia zespo³ów interdyscyplinarnych i nie tylko.

Skoro nowych zadañ ci¹gle przybywa, to a¿ ciœnie siê na usta pytanie: która grupa zawodowa bez
szemrania pozwoli³aby na takie jej traktowanie? Nawet jeœli pracownicy oœrodków pomocy spo³ecznej
dostaj¹ do realizacji nowe zadania, to nie chodzi ju¿ tylko o to, ¿e niewiele o tym mówi siê i pisze, ale
przede wszystkim z tego tytu³u nie rosn¹ ich pensje.

Z pewnoœci¹ sytuacja pracowników socjalnych by³aby lepsza, gdyby parlament uchwali³ ustawê o ich za-
wodzie. Przypomnê, ¿e prace nad ni¹ trwaj¹ od 2002 r. Pierwszy projekt ustawy, przygotowany w roku 2005,
trafi³ do Sejmu, jednak prace nad nim przerwa³o skrócenie kadencji. Dwa lata póŸniej prace nad projektem
zosta³y przerwane w trakcie konsultacji spo³ecznych. Eksperci, i s³usznie, s¹ zdania, ¿e ustawa powinna sz-
czegó³owo okreœlaæ standardy zwi¹zane z zawodem pracownika socjalnego, jego obowi¹zki, stopnie specjali-
zacji i awansu zawodowego, a tak¿e powinna doprowadziæ do utworzenia samorz¹du pracowniczego.

Pani Minister, nie trzeba Pani przekonywaæ, ¿e zawód pracownika socjalnego jest zawodem trud-
nym, anga¿uj¹cym czasowo i obci¹¿aj¹cym psychikê. I choæ promuje spo³eczne zmiany, to jednak nie
gwarantuje presti¿u spo³ecznego adekwatnego do odpowiedzialnoœci i zaanga¿owania. Jest to zawód
s³abo wynagradzany, choæ bardzo surowo oceniany, dlatego te¿ pracowników socjalnych nazywa siê
czêsto ludŸmi wielkiego serca, a ich pracê – misj¹.

Obecnie zapotrzebowanie spo³eczne na dobrze przygotowane i wykwalifikowane kadry w obszarze
pomocy spo³ecznej jest wiêksze ni¿ kiedykolwiek. Przypomnê, ¿e pracownicy socjalni pomagaj¹ nie tyl-
ko grupom wra¿liwym spo³ecznie (m.in. bezrobotnym, niepe³nosprawnym, bezdomnym, sierotom, lu-
dziom starszym), ale równie¿ tym, którzy chc¹ poprawiæ jakoœæ swojego codziennego ¿ycia oraz
uczestniczyæ w ¿yciu spo³ecznym. Ze wzglêdu na powy¿sze zadania praca socjalna powinna byæ dla or-
ganów rz¹dz¹cych najwa¿niejszym instrumentem rozwoju i realizacji zadañ polityki spo³ecznej.

Dlatego najwy¿szy czas, aby pracownicy socjalni, organizacje interesu zawodowego oraz organy rz¹dowe
podjê³y wspó³pracê nad wspomnian¹ ustaw¹, gwarantuj¹c¹ poprawê pozycji i sytuacji pracowników socjal-
nych w naszym kraju. Tego wymaga ich cenna praca dla spo³eczeñstwa: pomoc ludziom, rozwi¹zywanie pro-
blemów spo³ecznych, stymulowanie postaw obywatelskich czy zwalczanie zjawiska wykluczenia spo³ecznego.

Jednym s³owem, waga tej ustawy wi¹¿e siê z czymœ wiêcej ni¿ tylko z interesem grupy pracowników.
Poprawy jakoœci ¿ycia milionów obywateli w naszym kraju nie da siê osi¹gn¹æ bez nowoczesnego i dob-
rze wyposa¿onego systemu profesjonalnej pracy socjalnej. Dlatego czas najwy¿szy sprostaæ oczekiwa-
niom pracowników socjalnych i podj¹æ wysi³ek uchwalenia ustawy o zawodzie pracownika socjalnego,
która jednoznacznie wyznaczy standardy tego trudnego zawodu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




