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Warszawa, 11.12.2018 r.
Wójt,
Burmistrz,
Prezydent Miasta

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej –
ogólnopolska organizacja związkowa, należąca do Międzynarodowej Federacji Pracowników
Socjalnych (IFSW), uprzejmie informuje, iż zgodnie z przekazaną nam przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pisemną i publiczną informacją – zarządzana przez
Panią/Pana gmina/miasto znalazło się na liście 100 miejscowości o najniższym średnim
poziomie wynagrodzenia pracowników socjalnych.
Dane dotyczące wysokości uposażeń pracowników pomocy społecznej były zbierane
ze wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej według stanu na dzień
30 czerwca 2018 r.
Z niepokojem i troską przyjmujemy informację, iż pracownicy socjalni, a być może
również pozostali pracownicy pomocy społecznej, którzy wykonują odpowiedzialne
i wymagające profesjonalnej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia – zadania
na rzecz społeczności lokalnej, nie mogą liczyć na godny poziom ich wynagradzania.
Przypominamy, iż pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej stoją na
pierwszej linii w walce z szeregiem problemów społecznych, a także dbają o zaspokojenie
kluczowych potrzeb osób, rodzin oraz społeczności lokalnych. Tym samym za
niedopuszczalne uznajemy by ponoszony trud, wysiłek oraz poświęcenie ze strony osób
zatrudnionych w miejscowej pomocy społecznej, nie miał przełożenia na ich adekwatne
uposażenie.
Pragniemy zapewnić, iż jako organizacja ogólnopolska równocześnie dążymy do
zmian systemowych i legislacyjnych, które pozwoliłby rozwiązać najbardziej palące
problemy systemu pomocy społecznej w Polsce. Nie mniej jednak liczymy, że kierowany
przez Panią/Pana samorząd, nie czekając jedynie na potrzebne zmiany i nie przerzucając się
odpowiedzialnością z rządzącymi – dokona już teraz stosownych regulacji wynagrodzeń
w obszarze pomocy społecznej.
Do tego czasu, dbając o interes pracowników zatrudnionych w publicznym sektorze
pomagania – nazwa miejscowości, której Pani/Pan jest przedstawicielem, figurować będzie na
naszej stronie internetowej, tak by kandydaci ubiegający się o pracę w charakterze
pracownika socjalnego posiadali wiedzę dotyczącą możliwych warunków zatrudnienia.
Gotowi jesteśmy jednak usunąć nazwę Państwa gminy, jeśli otrzymamy informację zwrotną
dotyczącą podjętych kroków realnie podnoszących poziom wynagrodzeń pracowników
pomocy społecznej.
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