
PRACOWNIK SOCJALNY

KOD ZAWODU:
341205

INFORMACJA O ZAWODZIE:
W Polsce, zawód pracownika socjalnego został oficjalnie wprowadzony Zarządzeniem Ministra Oświaty z 4 listopa-
da 1966 r., choć pracownicy podejmujący zadania w tym obszarze działali już w okresie przedwojennym, a studia 
w tym zakresie prowadzone były na polskich uczelniach od lat 20-tych XX w. 

Definicja „pracownika socjalnego” obejmuje wykwalifikowanych pracowników opieki społecznej, których zada-
niem jest pomoc osobom indywidualnym, rodzinom oraz innym grupom społecznym w procesie usamodzielnie-
nia, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

OPIS ZAWODU:
Pracownik socjalny zajmuje się ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, potrzebującymi pomocy i 
wsparcia, np. bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, rodzina-
mi dysfunkcyjnymi, osobami chorymi i niepełnosprawnymi, uzależnionymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami. 
Jego rolą jest stworzenie osobom, które zostały tego pozbawione, odpowiednich warunków życia oraz zapobie-
ganie patologiom.

ZADANIA ZAWODOWE:
Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków 
do życia: zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz psychologicznej. Osiąga to m.in. poprzez: analizę 
i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lo-
kalu mieszkalnego, a nawet pracy) oraz kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swo-
je obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy 
społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.). 

Wiele z problemów osób korzystających z pomocy socjalnej wykracza poza proste, doraźne rozwiązania, po-
trzebne jest im udzielenie pomocy poprzez przywrócenie zdolności do samodzielnego rozwiązywania spraw 
życiowych oraz pobudzanie do aktywności społecznej i zawodowej .

Pracownicy socjalni prowadzą stały monitoring sytuacji osób znajdujących się pod ich opieką: odwiedzają ich 
w domach, przeprowadzają wywiady środowiskowe, nawiązują kontakt z odpowiednimi instytucjami, i jeśli to 
konieczne podejmują działania zapobiegawcze, np. w przypadku zagrożenia patologią (w sytuacji zagrożonego 
zdrowia lub życia dziecka to m.in. pracownicy socjalni podejmują decyzję o odebraniu go rodzinie).

Współuczestniczą w badaniach, analizowaniu i interpretowaniu problemów społecznych mających wpływ na 
kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich, podnoszenie jakości życia oraz rozwiązywanie kwestii 
społecznych, a następnie w opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu programów społecznych i poszukiwaniu 
nowych rozwiązań w dziedzinie pracy socjalnej.



ŚRODOWISKO PRACY:
Pracownik socjalny to przede wszystkim pracownik terenowy - w biurze pojawia się rano i pod koniec dnia, żeby 
uzupełnić sprawozdania i inne dokumenty. Pozostałe zadania zawodowe wykonuje w środowisku zamieszkania 
podopiecznego i jego rodziny oraz kontaktując się z instytucjami pomocowymi i innymi organizacjami współ-
pracującymi w opiece nad klientem.  

Specyfika zawodu powoduje, iż  pracownicy socjalni są grupą zawodową szczególnie narażoną na różnego ro-
dzaju obciążenia zarówno psychiczne jak i fizyczne. Praca w tym zawodzie wiąże się z niezbędnymi i częstymi 
kontaktami z  rozmaitymi grupami klientów, w tym z osobami chorymi i trudnymi, uzależnionymi, chorymi np. 
na gruźlicę i inne choroby zakaźne, osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz po odbyciu kary pozbawienia 
wolności. Oprócz zwiększonego ryzyka zachorowania pracownik socjalny jest na rażony na szereg innych zagro-
żeń, w tym przemoc fizyczną. 

Zawód ten ma z jednej strony charakter indywidualny z drugiej zespołowy, bo choć większość działań wykonuje 
się samodzielnie, jednak  praca wymaga współdziałania zarówno z rodziną podopiecznego, jak i pracownikami 
innych organizacji społecznych czy charytatywnych. 

Czas pracy w zawodzie pracownika socjalnego zależy od miejsca zatrudnienia, w ośrodkach pomocy społecznej 
wynosi ustawowe 40 godzin tygodniowo, z czego część czasu pracownik spędza w terenie, natomiast np. w 
DPS-ach może wiązać się z dyżurami i pracą w weekendy.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Ze względu na charakter zawodu pracownika socjalnego powinno cechować przede wszystkim wrażliwość na 
cudzy los oraz empatia, bo zrozumienie sytuacji drugiej osoby stanowi podstawę jego pracy. Jednakże, niezbęd-
na jest również odporność emocjonalna, gdyż w pracy styka się z problemami i nieszczęściami innych wobec, 
których trzeba zachować dystans. Wskazana jest cierpliwość i umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz współ-
pracy z innymi.

Konieczne są umiejętności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność postępowania z 
ludźmi, przekonywania ich i motywowania do zmiany (postaw, nawyków, stylu życia). 

Dokonanie prawidłowej diagnozy sytuacji podopiecznego wymaga spostrzegawczości, zdolności analitycznych 
oraz umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych działań. 

Osoba wykonująca ten zawód musi być zdrowa i sprawna fizycznie, gdyż wiele swoich obowiązków wykonuje 
poza miejscem pracy. Niektóre prace biurowe mogą wykonywać osoby niepełnosprawne. 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Zawód pracownika socjalnego w Polsce jest zawodem regulowanym, podlegającym szczególnym uregulo-
waniom prawnym w zakresie dopuszczenia do jego wykonywania. Określenie uprawnień do wykonywania 
tego zawodu wynika wyłącznie i  wprost z przepisów ustawy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). pracownikiem socjalnym może być osoba, która speł-
nia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracow-

nika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f ) socjologia,
g) nauki o rodzinie.



Podnosząc kwalifikacje i zdobywając doświadczenie zawodowe pracownicy socjalni mogą uzyskać specja-
lizację zawodową - I stopnia z zakresu pracy socjalnej, mającą na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie 
umiejętności zawodowych oraz II stopnia, mającą na celu pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności 
pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej. Uprawnienia do ich nadawania mają 
jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra właściwego do 
spraw zabezpieczania społecznego.  

Uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie można nabyć poprzez ukończenie studiów 
podyplomowych, kursów lub szkoleń. Jak wynika z treści przepisów ustawy o pomocy społecznej, żadne stu-
dia podyplomowe, kursy i szkolenia - nie zostały wskazane jako równoważne z takimi uprawnieniami.  

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Pracownicy pomocy społecznej zatrudnienie znajdą przede wszystkim w ośrodkach pomocy społecznej (OPS), 
domach pomocy społecznej (DPS) oraz zakładach pomocy społecznej (ZPS). Istnieje również możliwość pracy 
w klubach i centrach integracji społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, noclegowniach dla bezdomnych, 
ośrodkach dla osób przewlekle chorych, instytucjach prywatnych oraz organizacjach pozarządowych działają-
cych w tym obszarze. 
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