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Wykonawca: 

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M. Mołoń s.c. 

ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie tematu „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych 

w trakcie wykonywania czynności służbowych”. 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.  

 

Forma realizacji szkolenia: 

Szkolenie prowadzone będzie w grupie, ma charakter wykładu. Podczas szkolenia zostanie 

wykorzystana prezentacja multimedialna. 
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Według polskiej ustawy o pomocy społecznej: interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca 

na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

 

Główne obowiązki (zadania) i uprawnienia pracownika socjalnego określają różne akty 

prawne m. in. : 

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 

956 ze zm.) 

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020 poz. 176) 

  inne regulacje prawne 

 

Zgodnie z art. 119 ustawy o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należą: 

 praca socjalna; 

 dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa 

w realizacji tych zadań; 

 pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie 

w uzyskiwaniu pomocy; 

 udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

Zgodnie z art. 119 ustawy o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należą: cd. 
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 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 

społecznych; 

 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania  

i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków 

ubóstwa; 

 inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową 

oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 

takich osób i rodzin; 

 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na 

podniesienie jakości życia. 

 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany: 

 

 kierować się zasadami etyki zawodowej; 

 kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności  

i prawa tych osób do samostanowienia; 

 przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę; 

 udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach 

i dostępnych formach pomocy; 

 zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po 

ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; 

 podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach  

i samokształcenie. 

 

 

Obciążenie zadaniami pracownika socjalnego: 
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Praca w biurze 
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Pracownik socjalny pracuje 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) zazwyczaj  

w godzinach 7.30–15.30. Przez pierwsze około 3 godziny przyjmuje klientów  

w biurze lub wykonuje inne czynności administracyjne. Dawniej pracownicy socjalni pracowali 

w ośrodkach zdrowia, obecnie pracują w budynkach wskazanych przez włodarzy miejscowości. 

Często są to budynki przejęte po innych instytucjach i przekazane ośrodkom pomocy społecznej 

do realizacji zadania. Budynki te nie zawsze są przystosowane do potrzeb pracowników 

socjalnych. W budynku można spotkać jednoosobową toaletę na 30 kobiet, kraty w oknach 

(wcześniej w tym miejscu była np. kasa), ciasne pokoje, brak pokoju socjalnego. Stąd też, jeśli 

pracownik socjalny chce zjeść drugie śniadanie, zazwyczaj robi to przy własnym biurku.  

 

Przepisy BHP i prawo budowlane 

 

W pracy socjalnej polegającej na udzielaniu pomocy osobom i rodzinom   

w pomieszczeniach pracy (w przeciwieństwie do pracy świadczonej w środowisku) ważną rolę 

spełniają przepisy techniczno-budowlane, oparte na ustawie Prawo budowlane i aktach 

wykonawczych oraz wdrożone do prawa pracy w postaci rozporządzenia, m.in. w zakresie 

dotyczącym:  

 obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy, np. teren zakładu pracy, obiekty budowlane 

i budynki, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych, dojazdy pożarowe, 

drogi ewakuacyjne,  

 pomieszczeń stałej i czasowej pracy, np. kubatura, powierzchnia i wysokość pomieszczeń, 

oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja,  

 procesów pracy, np. organizacja stanowisk pracy, obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi 

i innych urządzeń technicznych, ochrona przed hałasem, 

 

 

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczące pomieszczeń pracy to m.in.:  
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 Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości  

i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 14), 

 Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić 

oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz 

zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, 

drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami (§ 15.1), 

 W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi 

powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, 

a także łatwe do utrzymania w czystości (§ 16.1), 

 Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy powinny zapewniać spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, 

stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach 

(§ 19.1), 

 Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy 

powinno przypadać co najmniej 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 

m² wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. (§ 19.2), 

 

Zagrożenia związane z warunkami pracy 

 

Największe znaczenie wśród zagrożeń występujących w środowisku pracy socjalnej stanowią 

zagrożenia fizyczne, biologiczne i psychofizyczne, zarówno podczas wykonywania pracy na 

terenie, jak i poza terenem macierzystej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Ponadto 

podczas pracy wykonywanej w budynkach i pomieszczeniach oraz wskutek specyfiki klientów 

pomocy społecznej występują wybrane zagrożenia chemiczne, wśród których można wymienić 

m.in. czynniki łatwopalne, wybuchowe, toksyczne, żrące, drażniące, uczulające. Przyczynami 

zagrożeń w środowisku pracy socjalnej są nie tylko warunki pracy, powodujące zagrożenia 
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techniczne wskutek działania czynnika materialnego (np. maszyny, narzędzia), ale także wskutek 

działania czynnika ludzkiego, czyli organizacja pracy, wywołująca zagrożenia organizacyjne oraz 

zachowania człowieka, powodujące zagrożenia osobowe. 

 

Zagrożenia mechaniczne 

 

Podstawową przyczyną wypadków dla pracowników socjalnych są zagrożenia mechaniczne, 

wśród których można wymienić m.in.: poślizgnięcie, potknięcie się lub upadek osoby (na tym 

samym poziomie lub na niższy poziom), nieruchome, ostre i wystające elementy, poruszające się 

środki transportu, ruchome elementy maszyn i urządzeń, poruszające się mechanizmy i maszyny, 

spadające przedmioty i elementy. 

 

Zagrożenia fizyczne 

 

Wśród zagrożeń fizycznych (oprócz mechanicznych) dla pracowników socjalnych spotyka się 

także inne czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe, w tym m.in.: energia 

elektryczna, gorące przedmioty i powierzchnie, hałas (np. uciążliwy), oświetlenie (np. 

niedostateczne, niewłaściwe), mikroklimat (np. umiarkowany, zmienny, gorący, zimny).  

 

Zagrożenia biologiczne 

 

Głównym źródłem zagrożeń biologicznych w środowisku pracy socjalnej są ludzie. Skutkiem 

zagrożeń są nie tylko zakażenia, ale także alergie i zatrucia. Bakterie przenoszone są drogą 

powietrzno-kropelkową i bezpośrednią, np. kontakt przez przedmioty codziennego użytku, ręce 

i uszkodzoną skórę, krew i inne płyny ustrojowe, wektory – kleszcze, komary, muchy itp. Wśród 

zagrożeń biologicznych można wymienić nie tylko mikroorganizmy, np. wirusy, bakterie, grzyby, 

wywołujące choroby zakaźne, ale także makroorganizmy, np. kleszcze powodujące choroby, psy 

wywołujące pogryzienia, ludzie powodujący przemoc. 

 

Zagrożenia psychofizyczne 
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Do zagrożeń psychofizycznych w środowisku pracy socjalnej można zaliczyć zarówno obciążenie 

fizyczne, np. statyczne, monotypowe, prowadzące do nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-

szkieletowego, jak i obciążenie psychiczne, np. umysłowe, emocjonalne, percepcyjne, prowadzące 

do nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego. 

 

Stres i przemoc 

 

Wśród wymienionych zagrożeń występujących w środowisku pracy socjalnej  

na szczególną uwagę zasługują stres i przemoc, które choć nie są przywołane  

w przepisach prawa pracy, to jednak często mogą współwystępować ze sobą jako skojarzone 

zagrożenia psychospołeczne oraz być spowodowane przez:  

 pracodawców i osoby kierujące pracownikami, najczęściej są to bezpośredni przełożeni,  

 współpracowników, najczęściej są to pracownicy socjalni i inni pracownicy, ale także 

dostawcy/podwykonawcy usług pomocy społecznej,  

 klientów pomocy społecznej, najczęściej są to osoby i rodziny korzystające  

z pomocy społecznej, ale także osoby ze środowiska lokalnego,  

 osoby obce, głównie podczas przemieszczania się z macierzystej jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej do miejsca wykonywania czynności zawodowych.  

 

Stres w pracy  

 

Stres w pracy jest to reakcja psychofizjologiczna, która pojawia się, gdy pracownik postrzega, że 

wymagania w pracy przekraczają jego możliwości radzenia sobie z nimi lub są na granicy tych 

możliwości. Aktualnie popularnym modelem stresu w pracy jest m.in. model DSC, w którym 

przyjmuje się podstawowe założenie, że napięcie w pracy jest konsekwencją trzech wymiarów 

pracy: wymagania – ilościowe (nadmiar pracy i jej szybkie tempo) i poznawcze; kontrola – 

możliwość wpływu na pracę (terminy, metody pracy) i stopień jej złożoności; wsparcie społeczne 
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– oczekiwane od przełożonych i współpracowników. Największe napięcie wzbudza 

współwystępowanie wysokich wymagań, niskiej kontroli i niskiego wsparcia społecznego. 

 

Przemoc w pracy 

 

Przemoc w pracy jest złożonym, wieloaspektowym zjawiskiem, które może przybierać różne 

formy: przemoc psychiczna (mobbing, nękanie, zastraszanie), przemoc fizyczna oraz 

molestowanie seksualne. Pracownicy mogą doświadczać przemocy wewnątrz organizacji, np. 

mobbingu i przemocy fizycznej ze strony innych pracowników oraz przemocy zewnętrznej, np. ze 

strony pacjentów, klientów. 

 

Praca w terenie 

 

Po pracy biurowej pracownik socjalny wychodzi w teren, a to oznacza,  

że odwiedza klientów w domu, kontaktuje się z organizacjami czy instytucjami, takimi jak szkoły, 

świetlice, organizacje charytatywne, często wspiera klienta, towarzysząc mu podczas wizyt 

w urzędach. Niektóre ośrodki praktykują obowiązek powrotów pracowników socjalnych z terenu 

do biura, w którym zobowiązani są kończyć swoją pracę. 

 

Zagrożenia podczas pracy pracownika socjalnego 

 

W połowie 2019 roku NIK opublikował informację o wynikach kontroli pt. „Organizacja i warunki 

pracy pracowników socjalnych w gminach”. W efekcie kontroli uzyskano informacje dotyczące 

poczucia bezpieczeństwa pracowników socjalnych podczas pracy w biurze i terenie. 

W skontrolowanych jednostkach 1/3 pracowników socjalnych nie czuje się bezpiecznie w biurze, 

a 2/3 podczas pracy w terenie. Podobne wyniki dało badanie ogólnopolskie. Z ankiety NIK 

wynika, że 37,5% pracowników socjalnych nie czuje się bezpiecznie w biurze i aż 66% nie czuje 

się bezpiecznie w terenie. 
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Najczęściej wymieniane przez pracowników socjalnych formy agresji werbalnej stosowane 

wobec nich: 

 

 

 

Najczęściej wymieniane przez pracowników socjalnych formy agresji fizycznej stosowane 

wobec nich: 
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Przyczyny zagrożeń wynikających z pracy z klientem: 

 

Najczęstsze zagrożenia wiążą się z nieobliczalnością i agresją osób (podopiecznych lub członków 

ich rodzin), którzy są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, bądź 

są niezrównoważeni psychicznie, roszczeniowi, po opuszczeniu zakładu karnego. 

 

Kodeks pracy a bezpieczeństwo pracownika 

 

zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu pracy „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie 

pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 

odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest 

obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki prac. 

 

Ochrona prawna pracownika socjalnego 

 

Praca pracownika socjalnego zarówno w biurze jak i w terenie wiąże się  

z wieloma zagrożeniami. Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, pracownikowi 

socjalnemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

Ochrona prawna pracownika socjalnego 

 

Od września 2015 r. doprecyzowano zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego 

i w art. 107 ustawy o pomocy społecznej wprowadzono ust. 3a i 3b. Zgodnie z tymi przepisami, 

przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy 

socjalnej w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad 

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście 

funkcjonariusza Policji. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika 

socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do 

właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego 
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wywiadu środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku, a komendant Policji 

jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi socjalnemu takiej asysty Policji. 

 

Dodatkowo wspomnieć należy, że zarówno ustawa o pomocy społecznej, jak  

i ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dają 

pracownikom socjalnym, jak i asystentom rodziny, ochronę przewidzianą przepisami prawa dla 

funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że w przypadku przestępstwa skierowanego przeciwko 

osobom wykonującym te zawody traktowane jest ono jak przestępstwo przeciwko 

funkcjonariuszowi publicznemu, a ściganie odbywa się w związku z czynem określonym 

w Rozdziale XXIX Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego).  

Zastosowanie mają tu także przepisy Kodeksu karnego: 222 k.k., który zakłada, że za 

naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi odpowiedzialność karna. 

Zgodnie z art. 222 § 1 k.k., penalizowane jest naruszenie nietykalność cielesnej 

funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku 

z pełnieniem obowiązków służbowych (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3). Ale zgodnie z art. 222 § 2, jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe 

zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować 

nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

Według art. 223 k.k., kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając 

broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka 

obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do 

pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeśli zaś w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek 

w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy 

mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Przepisy art. 224 Kodeksu karnego penalizują również przestępstwo tzw. czynnego 

oporu, polegającego na wywieraniu wpływu na czynności urzędowe przemocą lub groźbą 
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bezprawną oraz – na podstawie art. 226 k.k. – znieważenie funkcjonariusza publicznego lub 

osoby do pomocy mu przybranej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

Art. 231a k.k., z którego wynika, że z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz 

publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty 

z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.  

Ochrona funkcjonariusza publicznego, o jakiej mowa w powyższych przepisach, obejmuje 

nie tylko czas, w którym osoba pełni swoje obowiązki służbowe, ale i poza tzw. godzinami pracy, 

jeśli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego 

zawodu lub zajmowanego stanowiska. 

Taka ochrona gwarantowana jest także kierownikowi OPS jako osobie będącej 

pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, 

a także innej osobie w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji 

administracyjnych – po myśli przepisów art. 115 § 13 pkt. 4 k.k. 

Przepisy prawa nie dają już jednak takich uprawnień osobom świadczącym usługi opiekuńcze. 

Tymczasem usługi te są świadczone niemal wyłącznie przez kobiety (nie bezzasadnie funkcjonuje 

określenie stanowiska „opiekunki społecznej”), zatem jest to grupa pracowników szczególnie 

narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony agresywnego klienta. 
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Środki bezpieczeństwa stosowane przez ośrodki pomocy społecznej w biurze: 

 

 

 

 

Środki bezpieczeństwa stosowane przez ośrodki pomocy społecznej w terenie: 
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Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w praktyce (dane NIK) 

 

 

Pracownicy socjalni bardzo często skarżyli się na niezapewnienie im niemal żadnych środków 

bezpieczeństwa przez pracodawcę. W wielu ośrodkach jedyną formą zabezpieczenia jest 

możliwość wejścia w groźne środowisko w tzw. asyście – z drugim pracownikiem lub 

funkcjonariuszem Policji. W badaniu ankietowym aż, 68% pracowników socjalnych potwierdziło, 

że w ciągu ostatnich trzech lat brało udział w działaniach wymagających asysty Policji. 

W odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące bezpieczeństwa i warunków pracy w terenie, 

pracownicy bardzo często twierdzili jednak, że nie zawsze mogą liczyć na asystę drugiego 

pracownika (głównie z powodu braków kadrowych i niechęci kierownictwa do wysyłania w teren 

dwóch pracowników zamiast jednego), ale także Policja nie zawsze jest chętna, by prewencyjnie 

ochraniać pracownika socjalnego np. podczas sporządzania przez niego wywiadu 

środowiskowego. 

Nie wszystkie ośrodki dbały też o ochronę swoich pracowników przed czynnikami 

biologicznymi, związanymi z możliwością zarażenia się np. chorobą zakaźną czy pasożytami. 

Tylko sporadycznie pracodawca sugerował swoim pracownikom odpowiednie szczepienia. 

48 pracowników socjalnych z 290 w skontrolowanych OPS przyznało, że zaraziło się różnymi 

chorobami podczas swojej pracy. Wymieniali m.in. Choroby skórne, w tym świerzb, ale także 

gruźlicę, grypę żołądkową i inne choroby zakaźne oraz np. wszawicę. 

Zagrożenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych nie ustaje po zakończeniu pracy. 

Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie wszyscy się znają, pracownicy socjalni 

spotykają swoich podopiecznych również poza pracą, a oni znają ich rodziny i posiadają dane 

dotyczące ich życia prywatnego oraz miejsca zamieszkania. Występują przypadki, że agresja, czy 

frustracja beneficjentów pomocy społecznej kieruje się bezpośrednio przeciw pracownikowi 

socjalnemu, jego rodzinie czy mieniu. Takie groźby, agresywne zachowania w miejscach 

publicznych zgłosiło prawie 5% z ankietowanych przez NIK pracowników socjalnych. 

Jednocześnie niewystarczająco funkcjonuje ochrona pracownika socjalnego jako funkcjonariusza 
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publicznego. W znacznej części przestępstw przeciwko pracownikowi socjalnemu nie były 

podejmowane żadne działania. 

W części spraw pracownicy socjalni musieli występować z powództwa cywilnego. 

Pracownicy socjalni wskazywali jako istotny dla nich problem brak wystarczającego 

specjalistycznego wsparcia w pracy z trudnymi podopiecznymi oraz odpowiednich szkoleń. 

W badaniu ankietowych 1/3 pracowników socjalnych stwierdziła, że pracodawca nie zapewnił im 

udziału w żadnym ze szkoleń przygotowujących do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. 

Jednocześnie pracownicy wskazywali szkolenia, których im najbardziej brakuje. Należały do nich 

głównie: wspierające rozwój zawodowy i osobisty, a także przygotowujące do radzenia sobie 

w sytuacji zagrożenia oraz superwizja. 

 

Brakujące szkolenia wskazane przez pracowników socjalnych ankietowanych przez NIK 

 

 

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom? 

 

Działania prowadzące do wzrostu bezpieczeństwa pracowników socjalnych 

 

Działania zmierzające do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa będą zróżnicowane  

w zależności od specyfiki jednostki. Możliwości jest wiele, warto planując je odnieść się do 

oczekiwań i problemów pracowników danej jednostki oraz uwarunkowań lokalnych. 
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Szkolenia w dziedzinie BHP 

 

Podstawowym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom, jak i ich skutkom w postaci wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych są szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Tematyka szkolenia BHP 

 

Tematyka obligatoryjnego szkolenia wstępnego i okresowego pracowników socjalnych  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinna zawierać nie tylko zagadnienia zawarte 

w ramowych programach szkolenia, ale także praktyczną wiedzę na temat: 

 specyfiki zagrożeń występujących w środowisku pracy, 

 ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 

 zasad i środków ochrony przed zagrożeniami, 

 przyczyn powstawania wypadków przy pracy,  

 przyczyn powstawania chorób zawodowych, 

 stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 stosowania sprzętu ochrony przeciwpożarowej,  

 zasad i środków do udzielania pierwszej pomocy.  

 

Propozycje działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracowników OPS – ów 

 

 Obowiązkowe szkolenia z psychologiem i policjantem dla kadry, mające na celu nabycie 

umiejętności odpowiedniej rozmowy z osobą agresywną. Bardzo ważnym jest, by wiedzieć 

jak rozmawiać i minimalizować ryzyko zachowań agresywnych. Istotnym jest, by 

pracownicy wiedzieli, jakimi komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi mogą zwiększyć 

ryzyko zachowań agresywnych.  

 szkolenia z psychologiem i psychiatrą, uczące kadrę, jak reagować w przypadku kontaktu 

z klientem z zaburzeniami psychicznymi; 
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 zamontowanie w pokojach (np. pod biurkiem) przycisku uruchamiającego alarm, który 

umożliwi wysłanie komunikatu na zewnątrz o potrzebie wsparcia. Bardzo skuteczne są 

alarmy dźwiękowo-wizualne; 

 opracowanie i wdrożenie procedur regulujących zachowanie poszczególnych osób 

w sytuacji, gdy wystąpi sytuacja zagrożenia na terenie OPS; 

 po wprowadzeniu powyższych procedur – raz na jakiś czas przećwiczenie ich podczas 

symulacji sytuacji kryzysowej; 

 wprowadzenie zwyczaju rozmowy w obecności osób trzecich w przypadku bardzo 

roszczeniowych klientów. Procedura ta może być zastosowana również  

w przypadku rozmów kierownika z klientami. 

 Procedura powinna obejmować również sposób zachowań w trakcie interwencji 

w środowisku. Wartym rozważenia przez kierownika OPS jest wyposażenie pracowników 

socjalnych i asystentów w pojemniki z gazem pieprzowym oraz wyposażenie w wiedzę, 

jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To zagrożenie może być zarówno ze strony 

agresywnych, najczęściej pijanych klientów, jak i psów. Dodatkowo nie tylko 

rozwiązaniem prawnym, ale i dobrą praktyką jest odwiedzanie trudnych środowisk 

w dwójkę lub w obecności policjanta.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w związku z pandemią Covid-19 

 

Pandemia nie tylko przyczyniła się do destabilizacji na rynku pracy. W znaczący sposób wpłynęła 

również na funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, a w szczególności na dotychczasowy 

charakter pracy zatrudnionych w nich pracowników socjalnych. Nowa sytuacja ujawniła istotne 

ograniczenia odnośnie zasad i form pracy, wymuszając jednocześnie konieczność opracowania 

bardziej adekwatnych, a zarazem optymalnych rozwiązań. Wysokie kompetencje zawodowe 

pracowników socjalnych oraz duża odporność na stres okazały się niewystarczające. W rezultacie, 

stanęli oni w obliczu poważnych dylematów związanych z bezpośrednią obsługą jednostek 

i rodzin oraz stosunkami pomiędzy przedstawicielami własnej profesji.  
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Ocena Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych wirusem Sars-

Cov-2 

W związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa obowiązkiem pracodawcy było 

zaktualizowanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych 

wirusem Sars-Cov-2. Ocena Ryzyka Zawodowego powinna zawierać wykaz czynników 

biologicznych i psychospołecznych związanych z koniecznością wykonywania pracy w narażeniu 

na działanie zidentyfikowanych czynników. Każdy pracownik powinien zostać zapoznany 

z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem 

oraz przyjąć do wiadomości zakres i rolę wdrożonych środków prewencyjnych zmierzających do 

obniżenia ryzyka zawodowego, jak również zobowiązać się do stosowania opisanych środków 

prewencyjnych oraz przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów BHP.  

Oświadczenie nt. w/w powinno być złożone w formie pisemnej z datą oraz podpisem pracownika 

i załączone do formularza Oceny Ryzyka. 

Regulacje prawne dotyczące pracy w czasie pandemii 

 

W odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19 Rząd Polski wprowadził nowe porządki 

prawne pozwalające lepiej zarządzać państwem w sytuacjach kryzysowych. Jedną z nich jest 

specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych. Mając na uwadze ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 

ustawodawca zezwala pracodawcom na zastosowanie bardziej elastycznych niż dotychczas 

rozwiązań w zakresie świadczenia pracy w formie pracy zdalnej.  

Innym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. W tym przypadku, 

ustawodawca zezwala na wykonywanie zadań przez administrację publiczną w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 
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Rozwiązania ustawowe mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, chroniąc ich przed 

koniecznością izolacji w sytuacji wprowadzenia kwarantanny całej instytucji. W świetle tych 

zapisów pracownicy mogą skorzystać z pracy zdalnej bądź świadczyć ją w formie rotacyjnej – 

częściowo wykonywanej z domu, a częściowo z miejsca pracy w określone dni tygodnia. Bez 

wątpienia praca zdalna może być korzystnym rozwiązaniem dla pracowników posiadających małe 

dzieci, jak również pracowników z tak zwanych grup ryzyka, pod warunkiem, że dysponują oni 

wystarczającymi warunkami technicznymi do wykonywania takiej formy pracy, to znaczy 

posiadają sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu, potrzebnych materiałów w wersji 

elektronicznej oraz stosowne uprawnienia. 

Pojawianie się kolejnych przepisów prawa w krótkich odstępach czasu zdezorganizowało 

funkcjonowanie pracowników, wywołując w nich lęk, większą niepewność, a nawet bezradność. 

Nadmiar regulacji prawnych – przepisów, rozporządzeń, komunikatów – sprawił, że zaczęli 

poszukiwać różnych form wsparcia, kierując swoje wątpliwości, pytania oraz prośby 

o interpretację przepisów do resortu rodziny i pomocy społecznej lub do organizacji związkowej, 

jaką jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pracowników Pomocy 

Społecznej(http://federacja-socjalnych.pl/index.php/837-covid-19-specjaliści-wspieraja-

praktykow, 2020). Ta ostatnia stara się na bieżąco monitorować różne aktywności pracowników 

pomocy społecznej związane z niesieniem pomocy innym, jak również analizować warunki 

i bezpieczeństwo pracy pracowników pomocy społecznej.  

Nowe rozwiązania w organizacji pracy na mocy specustawy COVID-19 (art. 107 ust.1a 

u.p.s.) zezwalają na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych bądź ich aktualizację poprzez 

kontakt telefoniczny z zainteresowanym z jednoczesnym wykorzystaniem dokumentów 

pochodzących z komunikatorów elektronicznych. Dotyczy to nie tylko osób po raz pierwszy 

starających się o pomoc, ale także tych, którzy są stałymi odbiorcami usług i świadczeń oraz osób 
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przebywających na kwarantannie. Ten sposób świadczenia pracy ma na celu ochronę 

pracowników socjalnych przed transmisją choroby zakaźnej.  

Pomimo zdalnej identyfikacji sytuacji klienta, pracownicy socjalni zachowują uprawnienia 

do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości 250 złotych za pracę  

w terenie. Ten przywilej nie został im zawieszony. Także asystenci rodziny, terapeuci, 

psychologowie, pedagogowie mogą wykonywać swoje zawodowe czynności zdalnie, organizując 

swoje zadania w sposób akceptowalny przez pracodawcę.  

W praktyce, w sytuacjach tego wymagających pracownicy OPS-ów „wychodzą  

w teren”, przestrzegając jednocześnie zasad reżimu sanitarnego tj.: maseczka i/lub przyłbica, 

rękawiczki ochronne, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu. Również w ośrodkach pracownicy 

przyjmują klientów z zachowaniem norm bezpieczeństwa (wyznaczone miejsca obsługi klienta 

z dostępem do płynów do dezynfekcji, stoiska „za szybą/pleksą, wietrzone i dezynfekowane 

pomieszczenie do obsługi klienta itp.) 

 

Środki ochrony osobistej oferowane pracownikom społecznym przez pracodawców związane 

z pandemią Covid-19 

 

 Maseczki, 

 Rękawiczki jednorazowe, 

 Przyłbice, 

 Kombinezony ochronne, 

 Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

 Stanowiska do obsługi klienta zabezpieczone szybą/pleksą, 

 Umieszczone w widocznym miejscu instrukcje dotyczące przestrzegania zasad higieny, 

 Dystrybucja broszur promujących działania ograniczające ekspansje wirusa: 
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Testy na obecność koronawirusa 

Pracodawcy mogą pokryć koszty badań przesiewowych na obecność koronawirusa  

w organizmie, by ograniczyć ekspozycję wirusa oraz ochronić kadrę oraz klientów przed 

potencjalnym zarażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa.  

Zdarza się, że firmy medyczne z którymi pracodawca ma podpisaną umowę  

na przeprowadzanie badań medycyny pracy wychodzą naprzeciw potrzebom i przedstawiają ofertę 

badań grupowych dla pracowników.  

Przykładowa oferta Centrum Medycznego „Medyk”:
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Szczepienia 

Narodowy Program Szczepień wymienia w etapie 0 pracowników sektora ochrony 

zdrowia, pracowników domów pomocy społecznej i pracowników miejskich ośrodków pomocy 

społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym 

stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Polska Federacja Pracowników Socjalnych  

i Pomocy Społecznej zwraca uwagę, i zapytuje resort w piśmie, że tożsamymi jednostkami do 

MOPS są też funkcjonujące pod inną nazwą: ośrodki pomocy społecznej (OPS), gminne ośrodki 

pomocy społecznej (GOPS), miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej (MGOPS), miejskie 

ośrodki pomocy rodzinie (MOPR) oraz centra usług wspólnych (CUS). Zdaniem Federacji 

pracownicy tych jednostek wykonujący dokładnie te same zadania co pracownicy MOPS też 

powinni być objęci szczepieniami w etapie 0, co wprost wynika m.in. z zaleceń Światowej 

Organizacji Zdrowia. Trwają obecnie zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw 

COVID-19. Szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który 

zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych 

pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za 

pośrednictwem specjalnego formularza online - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

 

Zwrócenie uwagi na stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa 

 


