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Wstęp

W ostatnich latach zmianie uległo wiele sfer ży-
cia społecznego i gospodarczego, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w strukturze zadań 
i problemów, przed jakimi stają pracownicy sek-
tora pomocy społecznej oraz innych zawo-
dów pomocowych. Jedną z istotniejszych kwe-
stii wydaje się starzenie się populacji i wyni-
kające z tego procesu konsekwencje związa-
ne z koniecznością zabezpieczenia potrzeb 
opiekuńczych rosnącej liczby niesamodzielnych 
osób starszych. Nastąpiły również bardzo duże 
zmiany na rynku pracy, szczególnie jeśli chodzi 
o spadek stopy bezrobocia rejestrowanego. Po-
nadto od 2004 r., czyli od wejścia Polski w struk-
tury Unii Europejskiej, utrzymuje się duże na-
tężenie migracji, zwłaszcza osób w wieku pro-
dukcyjnym mobilnym. Według szacunków z Polski 
wyjechało około 2,5 mln osób (GUS 2017). Ma-
jąc na uwadze tylko te wybrane aspekty, można 
wyróżnić wiele problemów i kwestii społecz-
nych, z którymi w nieznanej wcześniej skali mu-
szą zmierzyć się pracownicy sektora pomocy 
społecznej, w tym m.in.:

Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe 
i opiekunowie w domach pomocy społecznej –
stan i przyszłość wybranych zawodów 
pomocowych w Polsce

Rafał Iwański
Uniwersytet Szczeciński
Katedra Pedagogiki Społecznej

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z sytuacją na ryn-
ku pracy osób pracujących w zawodach pomocowych, w szczególności zatrud-
nionych w sektorze pomocy społecznej oraz na rynku usług opiekuńczych. 
Prognozowany wzrost liczby osób starszych oraz obserwowany od początku 
XXI wieku silny trend migracji zewnętrznych osób w wieku produkcyjnym 
wpływa na m.in. wzrost zapotrzebowania na opiekę długoterminową nad nie-
samodzielnymi osobami starszymi.

 wzrost liczby osób starszych wymagających po-
mocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, 
u których wysokość uzyskiwanego świadczenia 
emerytalnego jest bliska emeryturze minimalnej 
lub od niej niższa, czyli 1029,80 zł brutto (ZUS 
2018); część tych osób będzie prawdopodobnie 
występować do ośrodków pomocy społecznej 
m.in. o świadczenia pieniężne1 ;
 zmniejszenie się potencjału opiekuńczego ro-
dzin;
 eurosieroctwo2.

1  Obecnie progi dochodowe uprawniające do uzyskania 
świadczeń z pomocy społecznej są bardzo niskie, dla osoby 
samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł, dla osoby 
w rodzinie – w wysokości 514 zł (Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfi kowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1058).

2  Eurosieroctwo jest skutkiem emigracji zarobkowej osób 
w wieku produkcyjnym, które pozostawiają w kraju swo-
ich bliskich. Zjawisko to szczególnie się nasiliło po 2004 r. 
i najpierw zostało zdiagnozowane w przypadku osób 
małoletnich, które zostały pod opieką krewnych (często 
dziadków) po wyjeżdzie jednego lub obojga rodziców 
w celach zarobkowych za granicę. W przypadku osób 
starszych wymiar zjawiska jest inny, ponieważ oznacza, 
że seniorzy nie mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie 
ze strony swoich dzieci, gdy dotknie ich ryzyko niesa-
modzielności.
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Pracownicy socjalni, opiekunowie i pielęgniarki 
w domach pomocy społecznej oraz opiekunki 
środowiskowe stanowią specjalną grupę za-
wodową ze względu na to, iż wzrasta zapo-
trzebowanie na świadczone przez nich usługi 
oraz wymagania w zakresie kwalifi kacji zawo-
dowych, ale nie znajduje to odzwierciedlenia 
w uzyskiwanych przez nich dochodach. W sek-
torze pomocy społecznej pracowało w 2017 r. 
ponad 129 tys. osób, z czego zdecydowana 
większość w zawodach pomocowych (Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018).

Celem artykułu jest przedstawienie proble-
matyki związanej z sytuacją na rynku pracy 
osób pracujących w zawodach pomocowych, 
w szczególności zatrudnionych w sektorze po-
mocy społecznej oraz na rynku usług opiekuń-
czych. Analiza zostanie przeprowadzona w opar-
ciu o dane statystyczne oraz akty prawne 
z zakresu pomocy społecznej. Sytuacja pra-
cowników tego sektora będzie również anali-
zowana z wykorzystaniem wyników badań pro-
wadzonych w środowisku pracowników socjal-
nych, opiekunek środowiskowych oraz opie-
kunów i pielęgniarek zatrudnionych w domach 
pomocy społecznej.

Jeśli w najbliższych latach nie zostaną wprowa-
dzone istotne zmiany w organizacji świadczeń 
realizowanych przez sektor pomocy społecznej 
oraz zmiany w wysokości wynagrodzeń pracow-
ników służb społecznych, to można się spodzie-
wać, że wystąpią poważne defi cyty kadrowe. 

W artykule wykorzystano dane: Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GUS, Na-
czelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, oraz prze-
prowadzono analizę aktów prawnych z zakre-
su organizacji pomocy społecznej. 

Prestiż zawodów pomocowych

Wiele instytucji pomocy społecznej prowadzi 
stały nabór pracowników. Na stronach ośrod-
ków oraz domów pomocy społecznej są za-
mieszczane informacje o wolnych etatach na 
stanowiskach pracowników socjalnych, opie-
kunów, pokojowych, opiekunek środowisko-
wych itp. W pierwszych latach XXI wieku, gdy 
stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła oko-
ło 20% w skali kraju, praca w sektorze pomo-

cy społecznej była pod pewnymi względami 
atrakcyjna. Niskie uposażenia rekompenso-
wała stabilność zatrudnienia. Obecnie, pod 
koniec drugiej dekady nowego wieku, sektor 
pomocy społecznej nie jest już tak atrakcyjny 
dla potencjalnych pracowników. Niska stopa 
bezrobocia, możliwość migracji zewnętrznych 
i wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw spo-
wodowały, że coraz mniej osób chce zasilić 
kadry pomocy społecznej. Jednym z równie 
ważnych czynników mających wpływ na wy-
bór drogi zawodowej jest niski prestiż profesji 
związanych z sektorem pomocy społecznej. 

Gdyby prestiż poszczególnych zawodów po-
mocowych w Polsce, tzw. helperów3, był zwią-
zany z wysokością uposażeń, można byłoby 
stwierdzić, że pracownicy socjalni, opiekuno-
wie w domach pomocy społecznej, opiekunki 
środowiskowe i pielęgniarki znajdują się na 
ostatnich miejscach tak utworzonego rankingu. 

Według badań przeprowadzonych przez A. Ka-
nios i A. Herman (2017) ponad 40% badanych 
pracowników sektora pomocy społecznej wska-
zało, że prestiż zawodu pracownika socjalnego 
jest niski, a 36% – że bardzo niski. Podobne 
zdanie wyrazili objęci badaniem klienci po-
mocy społecznej, spośród których 34% okre-
śliło prestiż zawodu jako niski, a 32% – jako 
bardzo niski (Kanios i Herman, 2017, s. 170–
171). Zbliżone wyniki uzyskał Rajmund Mo-
rawski (2010, s. 67–68), prowadząc badania 
dotyczące funkcjonowania społecznego pra-
cownika socjalnego. Pracownicy socjalni oce-
nili prestiż wykonywanego przez siebie zawo-
du na 2,6 przy zastosowaniu skali od 1 do 5, 
gdzie 5 to najwyższa nota, a 1 bardzo niska. 

Za tak niską ocenę zawodu pracownika socjal-
nego według wskazań samych zainteresowa-
nych winne są następujące czynniki (Kanios 
i Herman 2017, s. 170–171):
 negatywny obraz zawodu w środkach maso-
wego przekazu,
 niskie wynagrodzenie za pracę, 
 zagrożenie wypaleniem zawodowym,
 ograniczone możliwości awansu zawodowego,

3  Helper – tł. ang. pomocnik, asystent. Potoczne określanie 
przedstawicieli zawodów pomocowych, np. pracowników 
socjalnych, ratowników, pielęgniarek.
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 zagrożenie ze strony klientów,
 brak władzy i decydowania.

Pewne elementy pracy pracowników sektora 
pomocy społecznej można porównać do pracy 
służb specjalnych. Jeśli do opinii publicznej 
nie docierają za pośrednictwem mediów in-
formacje o zaniedbaniach lub pomyłkach po-
pełnionych przez pracowników pomocy spo-
łecznej, to informacje o funkcjonowaniu tego 
sektora są niemalże nieobecne w przestrzeni 
publicznej. Lecz jeśli zostaną nagłośnione błę-
dy, porażki, pojawia się obowiązkowe pytanie: 
Gdzie był pracownik socjalny? Podmioty orga-
nizacyjne pomocy społecznej w wielu przy-
padkach prowadzą bardzo nieumiejętną poli-
tykę w zarządzaniu informacją w kryzysie me-
dialnym, co niekiedy przyczynia się do utrwa-
lenia negatywnego obrazu tej pomocy w świa-
domości społecznej . 

Jednym z dominujących czynników mających 
wpływ na prestiż zawodu w odczuciu społecz-
nym jest wysokość uzyskiwanego uposażenia. 
Badani w 2014 r. pracownicy pomocy społecz-
nej jako główny problem w swojej pracy poda-
wali zawsze na pierwszym miejscu niskie za-
robki. Takiej odpowiedzi udzieliło 72% bada-
nych opiekunek środowiskowych4. Dla 81% 
pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy 
społecznej oraz dla 96% opiekunów w DPS był 
to główny problem w ich pracy (Iwański 2016, 
s. 152, 155, 170). Podczas badań pracowni-
cy sektora pomocy społecznej wielokrotnie 
podkreślali, że czują się upokorzeni wysokoś-
cią otrzymywanych uposażeń, szczególnie że 
w niektórych placówkach różnice w wysokości 
pensji pomiędzy nowo przyjętymi pracownika-
mi a osobami z długoletnim doświadczeniem 
były niewielkie. Spowodowane to było wlicza-
niem dodatku stażowego do podstawy pensji. 

Zasoby w pomocy społecznej

Skuteczność podejmowanych działań w sfe-
rze pomocy społecznej jest w największym 
stopniu zależna od kadr oraz warunków pracy. 
Wysoko wykwalifi kowani pracownicy, którzy 
pracują na odpowiednio przygotowanych i wy-
posażonych stanowiskach pracy, należycie wy-
nagradzani, powinni być fi larem instytucji po-
mocowych. 

W 2017 r. w Polsce w sektorze pomocy spo-
łecznej pracowało 129 tys. osób, w tej grupie 
pracownicy ośrodków pomocy społecznej sta-
nowili 42,7%. Drugą, nie mniej liczną grupą 
zawodową byli pracownicy domów pomocy 
społecznej, którzy stanowią 41,2% ogółu za-
trudnionych w tym sektorze. Przeszło 8% 
pracuje w ośrodkach wsparcia (dzienne domy 
pomocy, noclegownie itd.), 5,2% – w powiato-
wych centrach pomocy rodzinie, a pozostali – 
m.in. w służbach wojewody, regionalnych środ-
kach polityki społecznej (Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 2018).

Analizując zasoby kadrowe pomocy społecznej, 
warto zwrócić uwagę na ich liczbę w poszcze-
gólnych województwach w stosunku do liczby 
mieszkańców. Najmniejszy współczynnik za-
trudnienia w tej klasyfi kacji odnotowano w wo-
jewództwie pomorskim, gdzie na 1000 miesz-
kańców przypada 2,82 pracowników pomocy 
społecznej. Zbliżona wartość tego wskaźnika 
występuje w województwie mazowieckim (2,84) 
oraz wielkopolskim (2,97). Wymienione regiony, 
jak obrazują dane o PKB w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca (tabela 1), można zaliczyć do 
zamożnych województw. 

Natomiast w województwach, w których PKB 
per capita był niższy, niż wynosiła średnia kra-
jowa, czyli 48 368 zł w 2016 r., to znaczy: 
w regionie świętokrzyskim – 34 672 zł, war-
mińsko-mazurskim – 34 478 zł i opolskim – 
38 625 zł, przypadało co najmniej 4 pracowni-
ków sektora pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców. W województwie warmińsko-ma-
zurskim osiągnięto rekordowy poziom – 4,84. 

Analizując dane, można stwierdzić, że w Polsce 
stosuje się zróżnicowane podejście do liczby 
pracowników zatrudnionych do wykonywania 
zadań państwa w polityce społecznej i samo-
rządu w obszarze pomocy społecznej. Należy 
zwrócić uwagę, że za liczebność kadr odpowie-
dzialne są przede wszystkim władze samorzą-
dowe i to z ich środków są ponoszone główne 
koszty związane z utrzymaniem zasobów ludz-
kich w pomocy społecznej. Uboższe regiony 
zatrudniają więcej pracowników sektora pomo-
cy społecznej, a więc ponoszą wyższe koszty. 
4  Co warto podkreślić, w tym zawodzie pracują niemalże 

wyłącznie kobiety, co też sugeruje ofi cjalna nazwa zawo-
du – opiekunka środowiskowa.
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Kolejnym zagadnieniem obrazującym specyfi -
kę wyzwań, jakie stają przed pracownikami 
służb społecznych, są usługi opiekuńcze reali-
zowane w miejscu zamieszkania na rzecz osób, 
które potrzebują wsparcia i pomocy w codzien-
nym funkcjonowaniu (tabela 2).

W skali całego kraju w 2016 r. świadczeniami 
opiekuńczymi w formie środowiskowej objęto 
ponad 99 tys. osób. Jeśli spojrzymy na liczbę 
osób otrzymujących świadczenia w przelicze-
niu na 1000 mieszkańców, różnice w poszcze-
gólnych województwach są zauważalne. Naj-
więcej świadczeniobiorców było w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim (3,58), wysoki wy-
nik odnotowano również w zachodniopomor-
skim (3,25) i dolnośląskim (3,07), natomiast 
najmniej – we wschodnich regionach kraju, 
a więc w województwie podlaskim (1,49) 
i podkarpackim (1,96). Na świadczenia opie-
kuńcze realizowane w miejscu zamieszkania 
klientów pomocy społecznej wydano w skali 
całego kraju 451 mln zł, najwięcej w woje-

wództwie wielkopolskim (55,5 mln) i mazo-
wieckim (53 mln zł). Natomiast najmniej – 
w województwie opolskim (10,5 mln), podla-
skim (10,8 mln) i lubuskim (10,9 mln zł). 

Zaprezentowane koszty opieki warto zestawić 
z liczbą mieszkańców poszczególnych regio-
nów oraz liczbą świadczeniobiorców, co po-
zwoli na przedstawienie kosztów w przelicze-
niu na jednego mieszkańca (tabela 2). Najwyż-
szy był w województwie warmińsko-mazur-
skim (ponad 19 zł) oraz zachodniopomorskim 
(niemalże 16 zł). Najniższy natomiast na Ślą-
sku (zaledwie 5 zł). W przypadku wojewódz-
twa śląskiego opiekę w miejscu zamieszkania 
uzyskało ponad 10 tys. osób, ale zrealizowano 
najmniej godzin świadczeń w przeliczeniu na 
całkowitą liczbę świadczeniobiorców, zaled-
wie średnio 240 godzin w skali roku. Średnia 
ogólnopolska wynosiła 340 godzin na jedną 
osobę rocznie. 

W ostatnich latach rosną również koszty rea-
lizacji świadczeń, które są uzależnione od 

Tabela 1. Liczba osób zatrudnionych w jednostkach organizacji pomocy i integracji społecznej 
w województwach w 2016 r. 

Województwo
Liczba 

ludności 
w tys.

Liczba 
pracowników 

sektora pomocy 
społecznej 
w 2016 r.

Liczba pracowników 
PS na 

1000 mieszkańców 
w 2016 r.

PKB na 
1 mieszkańca 

w 2016 r.

Dolnośląskie 2 904 9 496 3,27 53 613
Kujawsko-pomorskie 2 086 6 750 3,24 39 541
Lubelskie 2 139 7 057 3,30 33 349
Lubuskie 1 018 3 683 3,62 40 610
Łódzkie 2 493 9 447 3,79 45 162
Małopolskie 3 372 10 621 3,15 43 897
Mazowieckie 5 349 15 197 2,84 76 992
Opolskie 996 4 056 4,07 38 625
Podkarpackie 2 127 7 687 3,61 34 111
Podlaskie 1 188 3 902 3,28 34 312
Pomorskie 2 307 6 498 2,82 46 827
Śląskie 4 570 15 179 3,32 50 172
Świętokrzyskie 1 257 5 336 4,24 34 672
Warmińsko-mazurskie 1 439 6 962 4,84 34 478
Wielkopolskie 3 475 10 336 2,97 52 809
Zachodniopomorskie 1 710 6 547 3,83 40 541
Polska ∑=38 437 12 8754 3,35 M=48 368

Źródło: opracowane na podstawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018; GUS 2018; GUS 
2017.
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Rynek Pracy nr 3/2018 (166)50

A
N

A
LI

ZY
  I

  B
A

D
A

N
IA

wysokości najniższego uposażenia przewidzia-
nego dla osoby pracującej na pełen etat. 
W 2016 r. średni koszt pojedynczego świad-
czenia kształtował się na poziomie 13,35 zł 
za godzinę usług opiekuńczych realizowanych 
w miejscu zamieszkania klienta pomocy spo-
łecznej (MRPiPS 2017). Warto podkreślić, że 
władze samorządowe w oparciu o rozporzą-
dzenie ministra dotyczące usług opiekuńczych 
zobowiązane są do ustalenia kwoty odpłat-
ności za te usługi, zróżnicowanej w zależności 
od przyjętych progów dochodowych. Główny 
składnik kosztów realizacji świadczeń stano-
wią wydatki osobowe, czyli koszt pracy. Coraz 
popularniejszą formą organizacji świadczeń 
opiekuńczych jest zlecanie usług podmiotom 
zewnętrznym. 

Pomijając aspekt jakości świadczeń, należy 
zwrócić uwagę, że fi rmy przystępujące do po-
stepowań przetargowych nie zawsze muszą 
wykazywać, że będą zatrudniać opiekunów na 
umowę o pracę. Ponadto pomiędzy klientem 
pomocy społecznej a osobą świadczącą usłu-

gi pojawia się kolejne ogniwo pośredniczące 
w osobach zarządzających pracą ze strony fi rmy 
czy też stowarzyszenia itp. Mając na uwadze, że 
opiekunki środowiskowe bardzo często uzysku-
ją dochody na poziomie najniższej krajowej, 
wydatki na świadczenia zostają pomniejszone 
o koszty podmiotów organizujących ich pracę. 

Kwalifi kacje kadr pomocy społecznej 

Zarówno pracownik socjalny, jak i pielęgniarki 
są zawodami regulowanymi. Ustawa o pomocy 
społecznej określa, jakie wykształcenie mu-
si posiadać osoba, która chce podjąć pracę 
np. w zawodzie pracownika socjalnego. Od 
2004 r. kandydatom stawiane są relatywnie 
wysokie wymagania, a wejście na rynek pra-
cy w tym zawodzie może nastąpić najwcześ-
niej w okolicach 22. roku życia, czyli gdy kan-
dydat posiada dyplom ukończenia kolegium pra-
cowników służb społecznych lub studiów licen-
cjackich na kierunku praca socjalna (MRPiPS 
2018b). Aby natomiast podjąć pracę w zawo-
dzie pielęgniarki, po ukończeniu studiów na kie-

Tabela 2. Podstawowe dane o usługach opiekuńczych według województw w 2016 r.

Województwo

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
usługi 

opiekuńcze

Kwota 
wydatkowana 

na 
świadczenia

Liczba 
ludności 
(w tys.)

Liczba osób 
objętych 

świadczeniami 
na 1000 

mieszkańców 
województwa

Roczny koszt 
w przeliczeniu 

na jednego 
mieszkańca 

województwa 
(w zł)

Dolnośląskie 8 919 42 744 963 2 904 3,07 14,72

Kujawsko-pomorskie 5 714 25 307 066 2 086 2,74 12,13

Lubelskie 4 828 21 995 168 2 139 2,26 10,28

Lubuskie 2 753 10 961 024 1 018 2,70 10,76

Łódzkie 7 297 25 021 145 2 493 2,93 10,03

Małopolskie 6 835 31 524 152 3 372 2,03 9,34

Mazowieckie 13 333 53 073 294 5 349 2,49 9,92

Opolskie 2 387 10 536 914 996 2,40 10,57

Podkarpackie 4 173 28 363 685 2 127 1,96 13,33

Podlaskie 1 772 10 862 775 1 188 1,49 9,14

Pomorskie 6 358 30 326 902 2 307 2,76 13,14

Śląskie 10 781 24 567 644 4 570 2,36 5,37

Świętokrzyskie 3 627 24 283 984 1 257 2,89 19,31

Warmińsko-mazurskie 5 152 27 648 995 1 439 3,58 19,21

Wielkopolskie 9 889 55 508 701 3 475 2,85 15,97

Zachodniopomorskie 5 550 28 753 287 1 710 3,25 16,81

RAZEM 99 368 451 479 699 38 437 2,59 11,75

Źródło: opracowane na podstawie MRPiPS 2017; GUS 2017.
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runku pielęgniarstwo, należy uzyskać potwier-
dzenie prawa wykonywania tego zawodu przez 
właściwą okręgową radę pielęgniarek i położ-
nych, wpis do rejestru pielęgniarek oraz odbyć 
dwuletni staż (NIPiP 2018). Ponadto pielęg-
niarki i pielęgniarze zobligowani są do podno-
szenia kwalifi kacji zawodowych, jeśli chcą wyko-
nywać zawód w określonych rodzajach działal-
ności leczniczej, jak np. pielęgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej (Ustawa z dnia 27 paź-
dziernika 2017…).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 6 lipca 2006 r. (Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 6 lipca 2006…)5 specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być świadczone przez oso-
by posiadające kwalifi kacje do wykonywania 
zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, 
pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, 
pielęgniarki, asystenta osoby niepełnospraw-
nej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w za-
kresie rehabilitacji medycznej, fi zjoterapeuty 
lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejęt-
ności pozwalające świadczyć określone specja-
listyczne usługi. Jednakże w przypadku zwy-
kłych usług opiekuńczych nie ma wymogu 
posiadania kierunkowego wykształcenia. 

Dodatkowo obowiązuje szereg aktów praw-
nych, które regulują kwestie związane np. 
z liczbą pracowników w stosunku do liczby 
mieszkańców danego regionu lub liczby osób 
objętych świadczeniami. 

W przypadku pracowników socjalnych we-
dług zapisów ustawy o pomocy społecznej, 
„(...) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pra-
cowników socjalnych proporcjonalnie do licz-
by ludności gminy w stosunku jeden pracow-
nik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 
czasu pracy na 2000 mieszkańców lub pro-
porcjonalnie do liczby rodzin i osób samot-
nie gospodarujących objętych pracą socjal-
ną w stosunku jeden pracownik socjalny za-
trudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 
nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie go-
spodarujących. (...) Ośrodek pomocy społecz-
nej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pra-
cy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych” 
(art. 110 pkt. 11 i 12 Ustawy o pomocy społecz-
nej z dnia 12 marca 2004…). Natomiast według 

badań przeprowadzonych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. 
570 ośrodków pomocy społecznej spośród 
2495 ośrodków funkcjonujących na terenie 
kraju (22,8%) nie spełniało powyższych wy-
mogów kadrowych, przewidzianych w ustawie 
(MRPiPS 2018c). 

Jeśli w ośrodkach pomocy społecznej brakuje 
pracowników socjalnych, niesie to za sobą 
konsekwencje zarówno dla osób pracujących 
w tych instytucjach, jak i dla klientów pomocy 
społecznej. Pracownicy muszą obsłużyć wię-
cej osób, m.in. przeprowadzić w określonych 
terminach od zgłoszenia wywiady środowi-
skowe, a następnie przygotować dokumenty 
niezbędne do wydania decyzji, np. o przyzna-
niu świadczeń lub odmowie. Wobec przecią-
żenia pracą, szczególnie przy przygotowywa-
niu niezbędnych dokumentów, nie mają czasu 
na swoją podstawową działalność, a mianowi-
cie na pracę socjalną z jednostką, rodziną i śro-
dowiskiem lokalnym. Natomiast klienci, którzy 
zgłaszają się o pomoc do ośrodków, które nie 
zatrudniają odpowiedniej liczby pracowników 
socjalnych, mogą dłużej czekać na pomoc lub 
dostać ją w mniejszym wymiarze.

Pracownicy socjalni w wielu, szczególnie mniej-
szych, miejscowościach uzyskują dochody oscy-
lujące wokół najniższej krajowej, zwiększone 
o dodatek za wysługę lat lub za pracę w tere-
nie w wysokości 250 zł. Samo Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreś-
la w piśmie do władz gminnych w sprawie 
zatrudniania pracowników socjalnych, że ma 
świadomość, iż niekiedy dodatek za pracę 
w terenie jest wliczany do kwoty minimalnego 
wynagrodzenia (MRPiPS 2018c). Już dziś są 
zauważalne duże defi cyty w liczbie pracowni-
ków socjalnych, ponieważ brakuje systemo-
wych rozwiązań w ustanowieniu minimalnego 
uposażenia dla przedstawicieli tej grupy za-
wodowej. Można spodziewać się, że jeśli to się 
nie zmieni, w najbliższych latach niedobory 
będą wzrastać, co się przełoży na większe ob-
ciążenie pracą osób, które zostaną na stano-
wiskach pracy. 

5  W rozporządzeniu zawarto również wymóg posiadania 
półrocznego stażu w określonych typach placówek, jeśli 
chce się uzyskać prawo do świadczenia specjalistycz-
nych usług opiekuńczych realizowanych na rzecz osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Rafał Iwański Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe...
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Nie zawsze braki kadrowe w pomocy społecz-
nej są tak łatwe do wykrycia, nawet przez 
inspektorów z wydziałów spraw społecznych 
poszczególnych urzędów wojewódzkich czy też 
pracowników ministerstwa właściwego ds. za-
bezpieczenia społecznego. W przypadku opie-
kunów w domach pomocy społecznej usta-
nowiono obligatoryjny wskaźnik zatrudnienia 
w zależności od typu placówki zapewniają-
cej całodobową opiekę (zob. Rozporządze-
nie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 sierpnia 2012…). W domach pomocy spo-
łecznej dla osób w podeszłym wieku powin-
no przypadać 0,4 pracownika działu terapeu-
tyczno-opiekuńczego na jednego mieszkańca. 
W placówkach dla osób przewlekle somatycz-
nie chorych na 0,6 osób przewlekle psychicz-
nie chorych – nie mniej niż 0,5. Ten sam akt 
prawny określa, że „(…) przy ustalaniu wskaź-
ników zatrudnienia uwzględnia się również 
wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz 
osoby odbywające służbę zastępczą w domu, 
jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami 
domu; przy wyliczaniu wskaźnika udział tych 
osób nie może przekroczyć 30% ogólnej licz-
by osób zatrudnionych w zespole terapeu-
tyczno-opiekuńczym”. 

Autor prezentowanego artykułu przeprowa-
dził w 2014 r. w domach pomocy społecznej 
badania w środowisku opiekunów, pokojo-
wych, pielęgniarek w domach pomocy spo-
łecznej, które działają na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego (Iwański 2016). 
Wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, 
że przewidziane w przywołanym rozporządze-
niu wymogi kadrowe nie są właściwie realizo-
wane i nie zabezpieczają potrzeb opiekuń-
czych benefi cjentów świadczeń oraz nie po-
zwalają na organizację właściwej i bezpiecznej 
dla pracowników działów opiekuńczo-tera-
peutycznych pracy. Możemy wyróżnić kilka 
głównych mankamentów ustalonych kryteriów:
 Przelicznik nie oddaje prawdziwego zapotrze-
bowania na opiekę, ponieważ nie określa, ilu 
powinno być pracowników na zmianie dziennej 
i nocnej w stosunku do liczby mieszkańców. 
W jednym z badanych domów pomocy społecz-
nej na jednego opiekuna na zmianie nocnej przy-
padało nawet 60 mieszkańców (Iwański 2016). 
 W domach pomocy społecznej, które są za-
liczone do tej samej kategorii, może występo-

wać zróżnicowane zapotrzebowanie na opiekę. 
W części placówek, szczególnie prowadzonych 
przez władze samorządowe, odnotowujemy wyż-
szy wskaźnik osób nieopuszczających łóżek niż 
w placówkach prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe (MRPiPS, 2018). W takim przy-
padku ma to ogromne znaczenie, czy opiekun 
ma na swojej zmianie pod opieką 20–30 osób 
leżących, które wymagają całkowitej opieki, czy 
też są to osoby jedynie o ograniczonej samo-
dzielności.
 W niektórych domach pomocy społecznej w ce-
lu osiągnięcia wskaźnika opiekuńczego etaty prze-
widziane dla pracowników działów opiekuńczo-
-terapeutycznych otrzymują osoby wykonujące 
inne zadania w placówkach, np. kapelani, sekre-
tarki, pracownicy gospodarczy. Kierownicy placó-
wek, nie mając środków na zatrudnienie nowych 
pracowników lub nie mogąc znaleźć chętnych do 
pracy, starają się spełnić wymogi, rozszerzając 
zakres obowiązków (czasami w niepełnym wy-
miarze) osobom, co pozwala na osiągnięcie wskaź-
nika zatrudnienia opiekunów, właściwego dla 
danego typu domu pomocy społecznej.
 Stażyści i praktykanci w domach pomocy spo-
łecznej nie powinni być wliczani do minimum, po-
nieważ najczęściej nie posiadają odpowiednich 
umiejętności oraz kompetencji, aby wykonywać 
pracę opiekuna na równi z pracownikiem posiada-
jącym doświadczenie i kierunkowe wykształcenie.

Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne 
w zakresie organizacji pracy i opieki w domach 
pomocy społecznej nie przystają do zmian, 
jakie zaszły w ostatnich latach w instytucjach 
pomocy społecznej, szczególnie jeśli chodzi 
o wzrost liczby osób wymagających całodobo-
wej opieki. Ponadto w domach pomocy spo-
łecznej pracuje coraz mniej pielęgniarek, a ich 
zadania przejmują opiekunowie medyczni lub 
inni pracownicy z wykształceniem medycznym. 
Niedobór kadr pielęgniarskich jest już dziś 
bardzo widoczny, a w najbliższych latach w wie-
lu placówkach może ich zabraknąć. Opiekuno-
wie medyczni nie posiadają tych samych kom-
petencji i uprawnień co pielęgniarki i jeśli nie 
nastąpi zmiana w kształceniu oraz wysokości 
uposażeń, może to doprowadzić do tego, że 
w części domów pomocy społecznej nie bę-
dzie personelu pielęgniarskiego. 

Według raportu opracowanego przez Naczel-
ną Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczącego 
zabezpieczenia mieszkańców domów pomocy 
społecznej w świadczenia pielęgniarskie na 
513 przebadanych domów pomocy społecz-
nej w 23 placówkach nie zatrudniano pielęg-
niarek. Jedynie niektóre z placówek, w których 
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występowały braki, wskazały, że świadczenia 
pielęgniarskie realizowane są przed podmiot 
zewnętrzny lub pielęgniarkę podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ) na zlecenie lekarza POZ. 
Ponadto w 17 domach objętych badaniem 36 
pielęgniarkom zmieniono zatrudnienie ze sta-
nowiska pielęgniarki na opiekuna (NIPiP 2018). 
Nie wiadomo, jakimi przesłankami kierowali się 
dyrektorzy domów pomocy społecznej, którzy 
zdecydowali się na zmianę pielęgniarkom sta-
nowiska pracy, szczególnie że po 5 latach pracy 
na innym stanowisku tracą one uprawnienia do 
wykonywania zawodu. 

Obecnie status pielęgniarek pracujących w do-
mach pomocy społecznej jest bardzo niejasny. 
Dyrektorzy placówek nie mają możliwości wy-
stępowania o kontrakty z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (NFZ) w celu pokrycia kosztów 
związanych z zatrudnieniem pielęgniarek. Nie 
mają również obowiązku zatrudniania pielęg-
niarek, ponieważ z art. 58 pkt 2 „Dom pomocy 
społecznej umożliwia i organizuje mieszkań-
com pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdro-
wotnych przysługujących im na podstawie 
odrębnych przepisów” (Ustawa o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004…). Problem za-
czął się pod koniec ubiegłego wieku, gdy 
domy pomocy społecznej zostały zakwalifi ko-
wane jako jednostki organizacyjne pomocy spo-
łecznej. Ponadto zmiany, jakie zachodzą w sek-
torze ochrony zdrowia (np. wzrost uposażeń), 
nie dotyczą pielęgniarek zatrudnionych w do-
mach pomocy społecznej. Pielęgniarki są nie-
zbędne w placówkach opieki stacjonarnej, 
szczególnie gdy z każdym rokiem zwiększa się 
liczba mieszkańców nieopuszczających łóżek, 
wymagających opieki i zabiegów, które wyko-
nać mogą tylko pielęgniarki.

Pracownicy socjalni, opiekunowie w domach 
pomocy społecznej, opiekunki środowiskowe 
oraz pielęgniarki coraz częściej decydują się 
na zmianę pracy z powodu wypalenia zawo-
dowego oraz niskich uposażeń. W skali kraju 
odnotowuje się coraz większy problem ze zna-
lezieniem chętnych do pracy w sektorze po-
mocy społecznej. Przykładowo w Szczecinie 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie brakuje 
około 20 pracowników socjalnych, w domach 
pomocy społecznej na terenie gminy jest pro-

wadzony stały nabór na stanowiska pielęg-
niarskie i opiekuńcze6. W skali całego kraju 
według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w 2017 r. brakowało pra-
cowników socjalnych w przeszło co piątym 
ośrodku pomocy społecznej (MRPiPS 2018c). 
W tej branży nie można liczyć na uzupełnie-
nie defi cytów przez pracowników z zagranicy 
ze względu na wymagane kwalifi kacje, po-
twierdzone dyplomem, oraz konieczną bardzo 
dobrą znajomość języka polskiego. Od pra-
cowników wymaga się stałego podnoszenia 
kwalifi kacji, co nie znajduje przełożenia w otrzy-
mywanych uposażeniach. Jeśli chodzi o pra-
cowników socjalnych, system kształcenia prze-
widuje możliwość uzyskania dwóch stopni spe-
cjalizacji, co wiąże się z koniecznością ukończe-
nia kursu, a następnie zdania egzaminu przed 
komisją państwową. Pracownik socjalny, który 
uzyska pierwszy lub drugi stopień specjaliza-
cji w zawodzie, nie otrzymuje obligatoryjnie 
podwyżki, ale tę kwestię pozostawiono do de-
cyzji kierowników poszczególnych instytucji. 

Podsumowanie 

Pracownicy domów i ośrodków pomocy spo-
łecznej nie są grupą zawodową na tyle sil-
ną, aby walczyć o godne płace oraz bezpiecz-
ne warunki pracy. Są bowiem grupą rozpro-
szoną, nieposiadającą jednego pracodawcy, 
pretensje płacowe zaś muszą zgłaszać do władz 
samorządowych czy też kierowników poszcze-
gólnych placówek, co powoduje, że nie mają 
realnych możliwości np. organizacji ogólno-
krajowego strajku. W kraju działa kilka organi-
zacji zrzeszających pracowników służb społecz-
nych7, z których część uczestniczy w konsulta-
cjach na temat zmian w aktach prawnych do-
tyczących pomocy społecznej. Niestety ich 
głos nie zawsze jest brany pod uwagę, szcze-
gólnie w kwestiach związanych z uposażenia-
mi pracowników tego sektora. 

6  Stan na czerwiec 2018, <http://dpskrucza.szczecin.pl/
mlodszy-opiekun/ http://mopr.szczecin.pl/mopr/praca/
>; http://bip.dps.szczecin.pl/chapter_81015.asp.

7  Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Polska Fe-
deracja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy 
Społecznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów 
Rodziny, Sekcja Krajowa Pracowników Pomocy Społecz-
nej NSZZ „Solidarność” oraz związki działające w obrę-
bie jednego zakładu.

Rafał Iwański Pracownicy socjalni, opiekunki środowiskowe...
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Zauważalna jest potrzeba zmian prawa, które 
poprawią sytuację poszczególnych grup w za-
wodach pomocowych. W pierwszej kolejności 
należałoby ustanowić płacę minimalną w sek-
torze pomocy społecznej, która będzie zna-
cząco wyższa niż płaca minimalna. Z kon-
kretną propozycją zmian w prawie wystąpiła 
w swoim projekcie Polska Federacja Związko-
wa Pracowników Socjalnych i Pomocy Spo-
łecznej, która wnioskuje, aby „minimalne wy-
nagrodzenie zasadnicze pracowników socjal-
nych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 
pracy stanowiło odpowiednio do zajmowa-
nego stopnia (stanowiska) służbowego wielo-
krotność kwoty bazowej zmian legislacyjnych” 
(PFZPSiPS 2018)8. Bez wprowadzenia tego sys-
temowego rozwiązania nie będzie możliwe od-
tworzenie kadr w pomocy społecznej. Już dziś 
w wielu rejonach kraju brakuje pracowników 
w domach pomocy społecznej, szczególnie 
w województwach przygranicznych (zachod-
niopomorskie, lubuskie, dolnośląskie), po-
nieważ opiekunowie w domach pomocy spo-
łecznej migrują np. do Niemiec, gdzie za tą 
samą pracę uzyskują ponad czterokrotnie 
wyższe uposażenia (Aterima 2018). Ponad-
to przy niskiej stopie bezrobocia rejestrowa-
nego pracownicy sektora pomocy społecznej 
wykazują większą skłonność do przebranżo-
wienia się w celu poprawy swojej sytuacji 
materialnej. 

Warto mieć na uwadze, że nie przeprowadzo-
no całościowego rejestru, ilu brakuje pracow-
ników w poszczególnych typach instytucji po-
mocy społecznej i nie jest znana faktyczna 
skala defi cytów. Szczególnie że część placówek 
ukrywa braki kadrowe, posiłkując się wolonta-
riuszami, praktykantami lub dokonując formal-
nych zmian ma stanowiskach pracy, co nie prze-
kłada się na realną poprawę sytuacji.

W związku z procesem starzenia się populacji 
z każdym rokiem zwiększać się będzie liczba 
osób, które będą wymagać wsparcia i pomocy 
w codziennym funkcjonowaniu w formie śro-
dowiskowej, półstacjonarnej i stacjonarnej. Nie-
zależnie od formy opieki i wsparcia do jego 
realizacji są niezbędne kadry, odpowiednio 
przygotowane oraz należycie wynagradzane. 

Jeśli system wsparcia dla osób zależnych oraz 
ich opiekunów nie będzie sprawnie funkcjo-
nował, zwiększy się liczba osób, które zmu-
szone będą zawiesić lub ograniczyć aktyw-
ność zawodową ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad członkiem rodziny. 

Pracowników sektora pomocy społecznej nie 
da się łatwo zastąpić w sytuacji braków kadro-
wych. Wymagane są określone w przepisach 
kwalifi kacje poświadczone dyplomem szkoły 
policealnej lub wyższej, co oznacza długo-
trwałość uzyskania odpowiedniego wykształ-
cenia. 

Jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany w orga-
nizacji pracy i wysokości uposażeń, to można 
się spodziewać, że w najbliższych latach ja-
kość i zakres usług świadczonych przez pomoc 
społeczną ulegną obniżeniu. W zdecydowanej 
większości nie da się zastąpić pracowników 
pomocy społecznej pracownikami z zagranicy, 
ze względu choćby na brak znajomości prawa 
w przypadku pracowników socjalnych i barie-
rę językową. Rozwiązania z dziedziny geronto-
technologii w postaci np. robotów, teleopieki 
mogą stanowić elementy uzupełniające lub roz-
szerzające zakres świadczeń, ale nie są w stanie 
zastąpić pracy wykwalifi kowanego opiekuna. 
Jeśli rynek zawodów pomocowych zostanie 
otwarty dla osób bez kwalifi kacji, wysoce praw-
dopodobne jest znacznie obniżenie jakości 
usług. 

Osoby odpowiedzialne za kreowanie i wdra-
żanie rozwiązań w polityce społecznej pań-
stwa w obszarze pomocy społecznej muszą 
zadbać o pracowników pomocy społecznej, 
którzy pełnią bardzo ważne i potrzebne role 
we współczesnym społeczeństwie. Rozwój 
gospodarczy i społeczny nie jest możliwy 
bez sprawnie działających służb społecznych, 
których największym potencjałem są zasoby 
ludzkie. 

8  Projekt zmian został przedstawiony w dokumencie Pro-
pozycje zmian legislacyjnych dotyczących uprawnień 
i obowiązków pracowników socjalnych, który jest dostęp-
ny na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowni-
ków Socjalnych i Pomocy Społecznej <https://federacja-
socjalnych.pl/images/PDF/legislacyjne_ps.pdf>.
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Summary

The goal of the article is to present issues related to the situation on the labor market of people 
working in aid professions, in particular those employed in the social assistance sector and wor-
king in the care services market. The projected increase in the number of older people and the 
strong migration trend regarding people of working age observed since the beginning of the 21st 
century aff ects, among others, increased the demand for long-term care over dependent older 
people.
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