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W świetle przepisów prawa pracy pracownik socjalny posiada taki sam 

status jak każdy inny zatrudniony. Prawo nie „wyróżnia” pracowników 

i zapewne całkiem słusznie. 

Zatem w świetle majestatu prawa wszyscy pracownicy są sobie równi. 

I to stanowi znakomitą wykładnię dla prowadzonych tutaj rozważań (rów-

ni w sensie prawa). 

Jednakowoż oprócz kryteriów czysto formalno - prawnych są jeszcze 

inne kryteria pracownika nie mniej ważne jak ich aspekty czysto prawne. 

O nich właśnie traktuje niniejszy artykuł (chodzi o wyposażenie osobowe).  

Kto to jest więc „pracownik socjalny”? 

To pracownik wyjątkowy. A to z następujących względów: 

 jego praca związana jest z ludżmi, ale inaczej niż, u nauczyciela czy 

lekarza, bądź osoby duchownej. Pracownik socjalny nie występuje 

w roli uzdrawiającego, ale osoby opiekuna w całej rozciągłości, 

a więc w sferze bytu materialnego i duchowego, 

 współegzystuje z osobą, którą się opiekuje, jest z nią związany 

emocjonalnie i uczuciowo, 
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 pracownik socjalny, to nie urzędnik. Nie pracuje od… do…, ale sto-

sownie do potrzeb konkretnej sytuacji,  

 pracownik socjalny musi posiadać nie tylko kwalifikacje czysto 

zawodowe, ale powinien mieć wysoką kulturę osobistą, odpo-

wiedni poziom etyczny i moralny. To naprawdę wygórowane kry-

teria, 

 pracownik socjalny dzieli los osoby poszkodowanej ze swoim lo-

sem. To czyni wyjątkowość i kuriozum tej pracy, 

 pracownik socjalny w pewnych sytuacjach staje się jak gdyby 

spowiednikiem osoby pomagającej, 

 praca socjalna to coś więcej aniżeli „public – relation”, 

 praca socjalna to przede wszystkim poświęcenie, to ofiarność, i to 

stanowi o jej wyjątkowości, 

 pracownik socjalny to sługa osoby oczekującej pomocy. To także 

doradca i pocieszyciel. 

Nie każdy może być pracownikiem socjalnym, a to dlatego, że, obok wy-

kształcenia, czy kwalifikacji, musi on mieć coś w rodzaju „powołania”, we-

wnętrznej potrzeby ducha. 

Pracownik socjalny nie czeka tylko na wynagrodzenie, ale na oddżwięk 

i uszanowanie. 

Pracownik socjalny jest wrażliwy na ludzki los. 

I dokłada wszelkich starań, aby ulżyć potrzebującemu, czy cierpiącemu. 

Lekarz pomaga choremu na ciele i zdrowiu, Duchowny na duszy, a pra-

cownik socjalny obsługuje wszystkie te sfery. 

Jeśli zważy się na wszystkie te osobliwości pracy socjalnej, które wy-

mieniono wyżej, tak angażujące, to łatwo odpowiedzieć sobie na pytanie, 

że nie każdy nawet szlachetny człowiek nadaje się na pracownika socjal-

nego (sama szlachetność nie wystarcza). 

To praca wyjątkowej wagi. Aby nie być posądzonym o „kolorowanie” ca-

łej tej sytuacji, przywołamy tu wypowiedż osoby będącej już na emerytu-

rze, a w dodatku mocno schorowanej, która sama kiedyś była pracowni-

kiem socjalnym. Oto jej słowa: „W wieku młodzieńczym zupełnie przypad-
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kowo wzięłam udział w ratowaniu ludzi i dobytku podczas powodzi. Po-

czątkowo pomagałam zupełnie zwyczajnie tak po sąsiedzku, jednak woda 

przybierała. Musieliśmy nocować u siebie dwie rodziny. Wtedy dopiero 

zobaczyłam, jak ci ludzie cierpią, jak płaczą z żalu, że woda zabrała im cały 

dobytek. Wtedy dopiero, mimo młodego wieku, pojęłam, czym jest ludzki 

dramat. Być może, te fakty zdecydowały o tym, że zostałam pracownikiem 

socjalnym. 

Dzisiaj jestem starszą już schorowaną osobą. Dzisiaj widzę, co znaczyła 

moja praca dla innych, dzisiaj widzę jak ona jest ważna. Ilu potrzebujących 

ludzi czeka na nią. To nie jest praca za biurkiem. Tam, nawet po skończonej 

już pracy człowiek ciągle miał przed oczyma, te straty, tą rozpacz, ten dra-

mat ludzi, których tak ciężko potraktował los. 

To nie jest czytanie doniesień o pracy socjalnej. To jest żywe życie setek, 

tysięcy ludzi poszkodowanych przez los, którzy tylko czekają na wsparcie 

i pomoc.  

Tam na pierwszym froncie są pracownicy socjalni, którzy przejmują się 

losem osób drugich. To praca pełna wyrzeczeń, i poświęcenia, ale dająca 

zarazem mnóstwa zadowolenia i satysfakcji” [Jasiński, 2010].  

Moglibyśmy tu przytaczać setki takich wypowiedzi, ale tutaj chodziło 

jedynie o ilustrację.  

Jednak już w tej jednej przytoczonej tu wypowiedzi byłej pracownicy da 

się potwierdzić w zupełności obraz tej pracy zrysowany na początku tego 

artykułu.  

Pracę pracownika socjalnego dobrze charakteryzuje Marek Gramlewicz 

w tekście pod tytułem „Los bezrobotnych”, badacz ten pisze m.in.: 

„W pracy socjalnej, jak przy każdej innej czynności zawodowej wydat-

kowany jest nie tylko wysiłek fizyczny, czy umysłowy, ale znaczna doza 

ofiarności i poświęcenia. Pracownik socjalny nie może wykonywać swojej 

pracy tylko sumiennie, ale partycypuje całe swoje serce i uczucia. Dodat-

kowo wraz z ofiarą przeżywa często dramat i dzieli los człowieka, któremu 

pomaga. To emocjonalne zaangażowanie jest specyfiką tej profesji. Często 
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nawet czasami trudno odróżnić, kto tu bardziej cierpi, ofiara, czy sam pra-

cownik socjalny” [Bańka, 2005]. 

Trzeba przyznać, że to bardzo cenny glos w urabianiu opinii pracowni-

ków socjalnych oraz ich mozolnej pracy. 

W każdym bądź razie notujemy podobne opinie i stanowiska na temat 

specyfiki pracy socjalnej. 

Ale czemu faktycznie mają służyć te oceny i opinie o pracy socjalnej? 

Mają one dowieść, że praca socjalna wyróżnia się swoją specyfiką od po-

zostałych prac. 

Oceny te mają także dowieść, że nie każdy jest predestynowany do wy-

konywania tego zawodu. 

Są przesłanki, aby sądzić, że jest to praca tylko dla wybranych typów 

osobowości. 

Opinie te dowodzą wreszcie, że jest to rodzaj pracy szczególnie zaanga-

żowany. Pracownicy socjalni nie pracują w komforcie z grupami wybra-

nych elit społecznych, ale wręcz przeciwnie z ludżmi często w skrajnych 

sytuacjach życiowych. Praca z takimi ludżmi nie należy do łatwych. 

Pracownik socjalny musi wykazać wiele cierpliwości oraz samo-

mobilizacji, aby w tak trudnych warunkach odnieść sukces, to znaczy efek-

tywnie pomóc osobie potrzebującej pomocy. 

Przeważa opinia, że pracownicy socjalni muszą odznaczać się dużą dozą 

cierpliwości, oraz wyrozumienia wobec ludzi, którym pomagają. To jest 

praca, w której bezinteresowność jest na pierwszym miejscu. 

Zdarza się czasami, że pracownicy socjalni otrzymują podziękowania od 

osób poszkodowanych długo po ukończeniu współpracy z poszkodowa-

nymi. Takie przypadki są rzadkością w innych zawodach (to najpiękniejsza 

forma podziękowania za pracę). 

Chyba to są najlepsze „recenzje” dla samych pracowników socjalnych. 

To są nie tylko fachowcy, ale głównie humaniści. Sedno ich pracy polega na 

wczuciu się w dramat i cierpienia drugiego człowieka. Takiej potrzeby 

wczuwania nie ma na przykład księgowy, czy inżynier lądowy. Oto co 

znamionuje pracownika socjalnego. 
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Pracownik socjalny, jak pisze J. Bańka, musi być, „prostomyślny”, czyli 

tomiczny. U takiego człowieka uczucia górują nad rozumem. Miłosierdzie 

nad chciwością, a najwyższą wartością staje się osoba ludzka [Bańka, 

2005].  

Max Scheller, który sam był osobą chorą, pisał w swoich rozprawach, że 

człowiek szlachetny przepojony jest ciepłem i serdecznością, która na-

tychmiast udziela się drugiej osobie. 

Teraz zapewne powinno stać się rzeczą jasną, dlaczego artykuł ten zaty-

tułowano, „kto to jest pracownik socjalny”. 

To profesja wyjątkowa, a przy tym i unikalna. łatwo teraz pojąć, że nie 

każda osoba posiada predyspozycje bycia pracownikiem socjalnym. Pomi-

jamy tutaj cały aspekt edukacji i przygotowania do pełnienia tego zawodu. 

Oprócz należytego przygotowania merytorycznego, pracownik taki musi 

mieć walory osobowe nastawione nie tylko, jak mawiał Scheller, na moje 

„ja”, ale w równym stopniu na „on”, czy „ona”. 

Ale jak wiemy z doświadczenia nie ma wśród nas, aż tylu ludzi, skorych 

do absolutnej pomocy drugiemu. Na ogół przeważają postacie egoistyczne, 

samolubne, nastawione wyłącznie na siebie. Taka osoba nie może być pra-

cownikiem socjalnym. Ona jest Einsam verlassen [Scheller, 1931: 7]. 

Zatem mamy potwierdzenie ze wszystkich stron, mówiących o tym, że 

praca socjalna, i sam pracownik socjalny, to fenomeny wyjątkowe w całej 

rozciągłości. 

Jednak takie opinie zobowiązują. Niedawna katastrofa kolejowa nieda-

leko Chałupek pokazała, że ludzie serca byli w tym dramatycznym wyda-

rzeniu pierwszymi ludźmi, którzy nieśli pomoc poszkodowanym. 

To tym prostym ludziom wiele ofiar tego wypadku zawdzięcza fakt, że 

nadal żyje. Tam nie trzeba dyplomów, tam trzeba serca. Oto jaka jest istota 

pracy socjalnej, nawet amatorskie miejscowe psy pomagały w wynajdy-

waniu ludzi. 

Po raz któryś okazuje się, że pomoc drugiemu człowiekowi, to przede 

wszystkim dobroć, współczucie, serdeczność i ofiarność. To są wyposaże-

nia ludzkiej osobowości. 



Kto to jest pracownik socjalny ? 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

294 

Warto zadać sobie pytanie, czy dużo jest takich ludzi wokół nas? 

A to staje się równoznaczne z pytaniem, czy każdy człowiek może być 

pracownikiem socjalnym, albo czy ma zadatki nim zostać ? 

Formalnie tak. To znaczy może posiąść kwalifikacje merytoryczne pra-

cownika socjalnego, ale żadna edukacja nie wyposaży go w cechy czysto 

osobowe, a ściślej mówiąc tymiczne. Te bowiem sytuują się poza obszarem 

nauki i edukacji. I chyba ten wątek wyjaśnia dostatecznie jasno istotę całe-

go omawianego tu zagadnienia.  

I nie chodzi tu tylko o same tak zwane „predyspozycje psychologiczne”, 

co raczej, a może przede wszystkim o pewien typ osobowości „ciepłej” 

(tymicznej), a nie tylko wyważonej. 

W dawnych wiekach tak kwalifikowano kandydatów na przyszłych le-

karzy. Musiał to być człowiek wyjątkowej osobowości, wrażliwy na stan 

osoby cierpiącej. 

Dzisiaj, kiedy medycyna stała się bardziej komercyjna, cechy osobowe 

medyka zostały wzięte w nawias. Dzisiaj u współczesnego medyka liczy się 

dyplom czyli tak zwane kwalifikacje, a to, ile razy zostawi nożyczki, czy 

tampon w organizmie pacjenta, staje się mało istotne. 

Dzisiaj dyplom przebija wszystko. Strona etyczna znaczy we współcze-

snym świecie coraz mniej. I zapewne jest to symptom moralnego i humani-

stycznego kryzysu. 

W pracy socjalnej te kwestie wychodzą z całą wyrazistością. 

Taki był sens i przesłanie tego szkicu, w którym zwraca się uwagę na 

fakt, że wiedza i kwalifikacje są zawsze ważne, ale etyczność i morale stają 

się czasami jeszcze ważniejsze. 

Uczciwość i prostota postępowania są w ludzkim bytowaniu niezmier-

nie doniosłe. Gdyby kiedyś przez naszych przodków te wartości zostały 

pogwałcone, to gatunek ludzki zginąłby niczym dinozaury.  

Są we wszechświecie (nawet wśród zwierząt) zasady, których pogwał-

cenie skutkuje unicestwieniem, czyli wymarciem. 

Człowiek współczesny te zasady coraz częściej łamie i to w imię bogaca-

enia się.  
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W XXI wieku kapitał przerósł wszelkie inne wartości. Ich autorem jest 

tylko człowiek. 

Wszelkie prognozy wskazują na fakt, że pieniądz, a więc – kapitał, stanie 

się grabażem ludzkości. Wyprze on, bowiem, wszelkie inne wartości, jakie 

utrzymywały gatunek ludzki przy życiu [Czerny, 2005: 32]. 

Summary 

In the light of rules of labour law a social worker has the same status as 

every different worker employed. The law does not “favour” workers, and 

surely quite justly. 

Therefore, all workers are even in the light of the majesty of law. And this 

makes up the superb interpretation for deliberations being conducted here 

(even in the sense of law). 

However, except for clear formal and legal criteria, there are different cri-

teria for the worker no less important than their clear legal aspects. The 

herewith article has just treated about them (it concerns personal character 

traits).  

So, what is this “social worker”? 

It is an exceptional worker due to the following reasons: 

 it is a people-oriented job, but in a different way than a teacher’s 

job, a doctor’s job, or a clergyman’s job. A social worker does not act 

as a healer, but fully as a carer, so in the sphere of the material and 

spiritual existence, 

 a social worker co-exists with a person he looks after. He is emotion-

ally involved with that person, 

 a social worker is not a clerk. He does not work from … to …, but in 

accordance with the specific nature of the situations and problems,  

 a social worker must possess not only professional qualifications, 

but should be well-mannered and at a suitable ethical and moral 

level of development. These are really demanding criteria, 

 a social worker shares his fate with the fate of the aggrieved party. 

It makes this work exceptional and peculiar,  
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 a social worker becomes in certain situations someone like a confes-

sor for a person receiving help,  

 social work is something more than “public relations”, 

 social work is, first of all, dedication and devotion, and it makes up 

its exceptionality,  

 a social worker is a servant of a person waiting for help. He is also 

an adviser and a consoler. 

Not everyone can be a social worker, because apart from education and 

qualifications, he has to have a kind of “calling”, the inner need of the spirit. 
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