
1. Wstęp 

Przystępując do pisania pracy o pomocy społecznej, nie przewidywałem 
poczucia dyskomfortu, jakie pojawiło się po zakończeniu pisania jej. Przynajmniej 
dwa są tego powody. Dostrzeżony w tekstach naukowych opis bezradności 
pracowników socjalnych w radzeniu sobie z problemami społecznymi oraz 
utwierdzaniu siebie w przekonaniu o tym, że nie ma możliwości radykalnego 
zredukowania rozmiarów negatywnych zjawisk społecznych, które tworzą zbiór 
osób poszukujących wsparcia w instytucjach pomocy. A drugi powód dyskomfortu? 
Jednym z następstw nieskuteczności udzielanego wsparcia przez instytucje  
pomocy społecznej jest niewielka przydatność doświadczenia zawodowego 
pracownika socjalnego we wzbogacaniu jego kompetencji zawodowych i w rozwoju 
zawodowym. Bez wzbogacania doświadczenia zawodowego, pełnienie roli 
zawodowej motywowane jest jedynie normami prawa. 

Jakie pożytki poznawcze przypisuje sobie autor pracy z lektury prac o pomocy 
społecznej? Jednym rozpoznanym rezultatem czytania cudzych prac jest 
dostrzeżenie niespójności poglądów odnośnie do tego, co wyznacza efektywność 
wykonywania roli zawodowej:  

a) kompetencje zawodowe pełniącego rolę zawodową (podmiotu); 
b) narzędzia, metody dostępne i możliwe do wykorzystania w realizacji celów, 

rozwiązywania problemów lub zadań przypisanych do takiej roli; 
c) rodzaj tworzywa, jakie jest poddawane oddziaływaniu pełniącego role 

zawodowe (podmiotu). 
Stosując typologiczne podziały ról zawodowych, wskazać można te, których 

efektywne wykonywanie wyznaczone jest przez podmiot, jego kompetencje 
zawodowe, także te, których skuteczne wykonywanie sprzężone jest  
z dostępnością narzędzi, przydatnością metod i te, których skuteczne pełnienie 
skorelowane jest silnie z jakością tworzywa, jego podatnością na celowe 
oddziaływanie podmiotu. Z tym łączy się poczucie sprawstwa podmiotu  
albo doświadczanie dyskomfortu wyznaczonego przez opór tworzywa lub 
ograniczoność metod dostępnych podmiotowi w realizacji zadań zawodowych. 

Innym pożytkiem poznawczym z lektury prac naukowych o instytucjach 
pomocy społecznej jest upewnienie się odnośnie do ograniczonej przydatności 
metod zarządzania sprawdzonych w instytucjach biznesowych, których  
działalność przebiega zgodnie z normami prakseologicznymi – skutecznością  
i ekonomicznością – do zarządzania instytucjami pomocy społecznej, które 
kontynuowały działalność także wówczas, gdy nieskuteczność działania jest 
bezsporna. 

I to jest konstatacja pesymistyczna. 
Takie instytucje nie uczą się, doświadczenie uzyskane wcześniej nie jest ich 

kapitałem. Ustalenie argumentów wspomagających kontynuowanie działalności 
nieskutecznej ma walor poznawczy, bez praktycznego pożytku. 

Instytucje pomocy społecznej mają ograniczone możliwości prowadzenia 
działalności profilaktycznej, właściwie redukują swoją działalność do interwencji  
w sytuacje trudne a ta jest niezbędna, chociaż prawdopodobnie bardziej 
kosztowna i niekiedy mniej skuteczna. Podobną działalność prowadzi szpital lub 
klinika medyczna. Ale te instytucje mają dokładnie ustalone kryteria, miary  
oceny skuteczności, co sprzyja wykorzystywaniu własnego doświadczenia 

 



w kontynuowaniu sposobów rozwiązywania problemów albo wprowadzania do 
praktyki nowych narzędzi, metod i leków. 

Innym poznawczym rezultatem lektury cudzych tekstów i tworzenia własnego 
tekstu o pomocy społecznej jest pojawienie się domysłu o tym, że rozwój 
zawodowy pełniących role zawodowe koreluje z wyznacznikami określającymi 
skuteczność realizacji celów wpisanych do tych ról. 

Łatwiej ustalać rozwój zawodowy, gdy skuteczność pełnienia roli zawodowej 
wyznaczają kompetencje zawodowe podmiotu. Trudniej dokładnie zbadać etapy 
rozwoju zawodowego, gdy narzędzia i metody przesądzają o realizacji celów. Jeśli 
tworzywo kształtowane przez podmiot przesądza o skuteczności działania, 
a dobór tworzywa nie należy do jego kompetencji, trudno stworzyć kryteria, miary 
potrzebne do ustalenia etapów rozwoju zawodowego. Jeżeli nasz domysł jest 
trafny, może on okazać się przydatny dla badających programowo problemy 
należące do profesjologii. 

Przy budowaniu przesłanek potrzebnych do tworzenia tekstu, wydatnej 
pomocy udzieliły mi dr Elżbieta Lipowicz, dr Anna Borcz, mgr Beata Kiecana.  

Nieco odważne porównania pomocy społecznej do pomocy medycznej 
powstały po wielogodzinnych dyskusjach z dr med. Witoldem Wariasem. 

Tekst uległ znacznemu ulepszeniu pod wpływem trafnych rad prof.  
B. Idzikowskiego, którego do wnikliwej lektury tekstu nie zniechęciły liczne 
barokowe konstrukcje obecne w jego pierwszej wersji. Wymienionym osobom 
składam podziękowania za owocną pomoc. Dziękuję również synowi Fabianowi, 
wprowadzającemu do tekstu wielokrotnie dokonywane przeze mnie zmiany. 

Czytelnik, za dostrzeżone w tekście uchybienia, obciąży z pewnością tylko 
autora. Autor tekstu jest bowiem podmiotem w rozumieniu prakseologii, chociaż 
nie jest podmiotem w rozumieniu prawa i za uchybienia poczynione w tekście nie 
spodziewa się repulsji prawem sankcjonowanej. 

Wbrew radzie wybitnego filozofa niemieckiego – Hegla, udzielonej uczniowi, 
aby nie pisał wstępu do swojej rozprawy, wszak wstęp jest zbędny i to z dwóch 
różnych powodów, uznałem, że wstęp jest próbą usprawiedliwienia zasadności 
napisania tekstu, o którym przekazuję myśli kilka właśnie we wstępie. 

 


