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KATARZYNA LENART-KŁOŚ*

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„PRACOWNIK SOCJALNY – ZAWÓD JUTRA”,  
LUBLIN, 27 LISTOPADA 2019 ROKU

27 listopada 2019 r. w Instytucie Nauk Socjologicznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II świętowano Dzień Pra-

cownika Socjalnego przypadający w  Polsce na 21 listopada. Z  tej okazji 
została zorganizowana konferencja „Pracownik socjalny – zawód jutra”. Na 
początku dr Katarzyna Lenart-Kłoś w imieniu Organizatorów przywitała 
gości – władze wydziału, naukowców, prelegentów, pracowników socjal-
nych i studentów i podziękowała za objęcie Honorowym Patronatem Wo-
jewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Sta-
wiarskiego i Radia Lublin. Na wstępie podkreślono, że pracownik socjalny 
jest jednym z zawodów, których nie da się zastąpić sztuczną inteligencją. 
Maszyny nie wykażą się wrażliwością, dyplomacją w kontaktach czy umie-
jętnościami komunikacyjnymi, które są domeną pracowników socjalnych. 
Tam, gdzie sytuacja wymaga pomocy ludziom, nie jest możliwe jej niesienie 
bez stworzenia relacji na poziomie człowiek–człowiek. Mimo że kwestia 
pomocy społecznej staje się coraz ważniejsza dla polityki społecznej pań-
stwa, można odnieść wrażenie, że sama osoba pracownika socjalnego i jego 
potrzeby, aspiracje, wyzwania, problemy nie są wystarczająco artykułowa-
ne. Zmienia się profil beneficjentów, a za tymi zmianami w pierwszej kolej-
ności musi nadążać (a nawet je antycypować) pracownik socjalny.

Konferencja została otwarta przemówieniami wygłoszonymi przez panią 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Helenę Żukowską, Dyrektor 
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Instytutu Nauk Socjologicznych prof. Wiolettę Szymczak i Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Małgorzatę Romanko, 
która podkreśliła dynamiczne zmiany, jakim podlega zawód pracownika 
socjalnego. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych pomocy społecznej 
potrzeba ustawicznej refleksji i reagowania nie tylko na odgórnie wprowa-
dzane zmiany, lecz także troski o to, by pracownicy jak najlepiej się w nich 
odnaleźli.

W pierwszym panelu moderowanym przez dr hab. Jadwigę Plewko za-
tytułowanym Oblicza współczesnej pracy socjalnej, prof. Krzysztof Piątek 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił referat pt. Chary-
zma w pracy socjalnej – przykład dobrej praktyki. W trakcie wystąpienia pro-
fesor zaprezentował filmiki na temat funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki 
i Resocjalizacji „Mateusz”. Pan profesor opowiadał o roli charyzmy w pracy 
socjalnej, zwłaszcza z byłymi więźniami, a także przypomniał, że pracow-
nicy socjalni już na sześć miesięcy przed opuszczeniem jednostki peniten-
cjarnej mogą rozpocząć współpracę z klientem. Prelegent przedstawił dwie 
interesujące koncepcje: resilience i  empowerment, które znajdują swoje za-
stosowanie w readaptacji byłych więźniów i tworzeniu „brakujących ogniw 
pomocy społecznej”. Empowerment jako metoda w pracy socjalnej polega 
na upodmiotowieniu i przywróceniu partycypacji i poczucia sprawczości 
grupom, które zostały zmarginalizowane, w tym przepadku eks-więźniom. 
Resilience, dla której nie ma właściwego odpowiednika w języku polskim, 
można rozumieć jako zdolność jednostki do „odbicia się od dna”. Zostały 
zaprezentowane pewne elementy jako etapy tej koncepcji. Przede wszyst-
kim występują czynniki ryzyka, co skutkuje życiowymi trudnościami 
zagrażającymi podstawowym wartościom. Pojawia się cierpienie konfron-
towane z  tym ryzykiem i podjęcie działań naprawczych. Byli więźniowie 
kształtują w sobie niezbędne zasoby odporności poprzez nabranie dystansu 
i oderwanie się od negatywnych doświadczeń, dzięki czemu ujawniają się 
pozytywne emocje. Finalnie osoby korzystające ze wsparcia i pomocy post-
penitencjarnej zyskują nowe spojrzenie na własne doświadczenia i nadzieję 
na lepsze jutro.

Profesor Elżbieta Trafiałek z  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach wystąpiła z prezentacją pt. Pracownik socjalny w nowym wymia-
rze społecznym i  ekonomicznym. Między animacją a  biurokratyzacją. Pani 
profesor podkreśliła, że w Polsce ubóstwo zostało w sposób znaczący zre-
dukowane, a wśród aktualnych priorytetów należy wymienić inkluzywną 
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politykę społeczną i animacyjną pracę socjalną. Prelegentka zwróciła uwagę 
m.in. na fakt, że brakuje profesjonalnego przygotowania pracowników so-
cjalnych do pracy z migrantami. Pracownikowi socjalnemu nie przysługuje 
ponadto status funkcjonariusza publicznego, a jedynie może tylko korzy-
stać z ochrony prawnej, do czego w praktyce nie zawsze dochodzi. Poza 
tym w badaniach opinii społecznej pracownik socjalny nie jest wymieniany 
przez respondentów jako zawód zaufania publicznego. Dodatkowo zwróco-
no uwagę na realia pracy, wśród których wymienia się: biurokrację, femi-
nizację zawodu, nadmiar obowiązków, trudne warunki lokalowe. Obszary 
wyzwań dotyczą wprowadzenia instrumentów weryfikacji roszczeń klien-
tów, przygotowania do pracy z migrantami, pracy z chorymi psychicznie 
czy zabezpieczenia przed agresją ze strony podopiecznych.

Profesor Teresa Zbyrad z  Uniwersytetu Pedagogicznego w  Krakowie 
przedstawiła referat Profesjonalny pracownik socjalny – teoria a realia, któ-
ry wskazał na rozbieżności między wymaganiami a praktyką. Prelegentka 
odniosła się do tego, że pracownik socjalny to zawód służebny, przycią-
gający ludzi o osobowości prospołecznej. Badania wskazują, że najczęściej 
wymienianym motywem podjęcia pracy w tym zawodzie jest chęć pomocy 
innym. Istnieją oczywiście rozbieżności między wyobrażeniami o zawodzie 
a realizacją wymagań i zadań zawodowych. Ze strony pani profesor pojawi-
ły się również propozycje czy kierunki działań, których podjęcie mogłoby 
ułatwić codzienną pracę. Pracownicy socjalni potrzebują dowartościowa-
nia, pewności siebie, a także większej integracji w obrębie własnej profesji.

Drugi panel prowadzony przez dr Monikę Adamczyk kontynuował 
zagadnienia związane z aspektami etyczno-teoretycznymi pracy socjalnej. 
Dr Dorota Rynkowska z  Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała 
temat: Zawód pracownika socjalnego w koncepcji pracy nad emocjami Arlie 
Hochschild. Pracownik socjalny pracuje z  emocjami zarówno swoimi, jak 
i  klientów. Wypracowuje swoje sposoby radzenia sobie z  negatywnymi 
emocjami. Ważniejszy od rezultatu jest wysiłek wkładany w zmianę, czyli 
sam proces dążenia do pożądanego stanu. Podejmowane przez pracownika 
działania można podzielić na powierzchowne i głębokie, czyli zewnętrzne 
i wewnętrzne. Aby były skuteczne, powinny mieć charakter komplemen-
tarny. Ks. dr Tomasz Adamczyk z KUL w wystąpieniu Etyczny wymiar au-
tentyzmu pracownika socjalnego rozważał wielowymiarowość autentycznego 
funkcjonowania pracownika, a przy tym odwołał się do funkcjonowaniu 
ośrodka na Florydzie, gdzie trafiają osoby uzależnione od narkotyków. Au-
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tentyzm przejawia się przede wszystkim w  spójności działań pracownika 
z jego przekonaniami i wiedzą. Odwołując się do przykładu pracy wśród 
uzależnionych stwierdzono, że najtrudniejsze problemy są możliwe do 
przezwyciężenia przy wsparciu osób znaczących i posiadających autorytet. 
Uczestnicy panelu skonstatowali, że kluczem do sukcesu w pracy zawodo-
wej jest autentyczne zaangażowanie pracownika.

W trzecim panelu zatytułowanym Współczesne wyzwania pracy socjalnej 
nad specyfiką pracy w różnych jednostkach pomocy społecznej dyskutowa-
li praktycy. Panel prowadziła dr Justyna Maciaszek, z-ca dyrektora „BAR-
KA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w  Janowie Lubelskim, 
a uczestniczyli w nim: Anna Bogusz (Specjalista Pracy Socjalnej, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie), Agnieszka Kasprzak (Pracow-
nik Socjalny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Organizator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej w Świdniku), Małgorzata Mądry (Kierownik Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Świdniku), Wioletta Smyl (Pracownik Socjalny, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie), Edyta Tchórz (Pracownik 
Socjalny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim), Urszula Za-
bielska (Koordynator regionalny Stowarzyszenia mali Bracia Ubogich). Pa-
nelistki dyskutowały nad tym, że wbrew oczekiwaniom pracownik socjalny 
nie jest omnibusem i nie musi nim być. Od pracownika socjalnego należy 
oczekiwać, że będzie wiedział, gdzie szukać informacji i pomocy. Bardzo 
wyraźnie podkreślono, że w tej pracy konieczna jest chęć niesienia pomocy, 
bo przede wszystkim jest to zawód pomocowy. Panie dzieliły się swoim 
doświadczeniem, zaznaczając, że mimo trudności, wyzwań, urozmaicenie 
tej pracy przynosi satysfakcję. Bardzo pozytywnie zostało ocenione oddzie-
lenie pracy socjalnej od udzielania świadczeń, dzięki czemu pasjonaci tego 
zawodu mogą działać w terenie. Mimo wszystko biurokracja wciąż stanowi 
dość duże utrudnienie w bezpośredniej pracy z klientem. Naturalnie tam, 
gdzie jest mowa o zawodach pomocowych, pojawia się zagadnienie wypa-
lenia zawodowego. Okazuje się jednak, że dynamiczne zmiany w obszarze 
pomocy społecznej i pracy socjalnej, nowe wyzwania stawiane pracowni-
kom mogą temu przeciwdziałać. Poza tym poruszono tematy i omówio-
no sytuacje, kiedy od decyzji i postępowania pracownika zależy los i życie 
podopiecznych, np. w sytuacjach przemocy lub odebrania dziecka z rodzi-
ny. To nie ilustruje, jak wielką władzę mają pracownicy socjalni, tylko jak 
wielką odpowiedzialnością są obarczeni. Decydowanie o życiu i przyszłości 
rodziny wymaga ogromnej wiedzy, mądrości i doświadczenia. Uczestniczki 
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panelu zgodnie zaznaczyły, że wbrew potocznym opiniom, bieda nie jest 
przyczyną odebrania dziecka z rodziny. Zwrócono uwagę na konieczność 
kompleksowej, wielowymiarowej analizy problemów i  sytuacji rodzinnej 
beneficjentów, by kierować się dobrem rodziny. Za dużym poziomem od-
powiedzialności i wysokimi kompetencjami pracowników socjalnych po-
winien podążać wysoki prestiż tego zawodu powiązany z  zarobkami na 
odpowiednim poziomie. Zmiany w polityce społecznej państwa powinny 
zmierzać do zapewnienia pracownikom socjalnym poczucia bezpieczeń-
stwa podczas wykonywanej pracy.

W konferencji uczestniczyli zarówno studenci, jak również kierownicy 
i  pracownicy socjalni z  różnych jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej na Lubelszczyźnie. Uczestnicy dyskutowali o  statusie pracownika 
socjalnego, wskazywali na potrzebne zmiany, specyfikę pracy, a także wy-
razili nadzieję na kolejne tego typu inicjatywy w  przyszłości. Konferen-
cja ukazała z  jednej strony fundamenty działalności pracowników socjal-
nych, z  drugiej zaś pojawiły się postulaty zmian, których wprowadzenie 
mogłoby podnieść jakość warunków pracy w pomocy społecznej, a także 
jakość świadczonych usług. Środowisko naukowe ma nadal wspierać i an-
gażować się na rzecz podnoszenia prestiżu zawodu pracownika socjalnego, 
a  także realizować badania nad wprowadzanymi rozwiązaniami, obecnie 
w sposób szczególny nad tworzeniem centrów usług społecznych. Studenci 
mieli okazję zapoznać się z interesującymi koncepcjami badawczymi i ich 
zestawieniem z praktyką. Co ważne, konferencja zaprezentowała szerokie 
spektrum działań pomocowych i szanse rozwoju zawodowego dla młodego 
pokolenia przyszłych pracowników socjalnych. Zaproponowana tematyka 
konferencji spotkała się z entuzjazmem uczestników wyrażonym zwłaszcza 
podczas dyskusji i potwierdza potrzebę eksploracji kolejnych zagadnień na 
kolejnym cyklicznym już wydarzeniu w listopadzie 2020 roku.


