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Pani 
Jolanta Fedak 
Minister Pracy 
i Polityki Społecznej 

Uprzejmie informuję Panią Minister, że do wiadomości Rzecznika Praw 
Obywatelskich zostało przesłane pismo, skierowane do Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej przez Panią Małgorzatę J. (zam. w Ś. przy ul. 

, a także odpowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu z dnia 9 stycznia 2009 r. 
Powyższa korespondencja dotyczy nabycia uprawnień do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego (kopia korespondencji w załączeniu). 

Problem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego był także 
przedmiotem wystąpienia Rzecznika z dnia 11 kwietnia 2008 r. (RPO-585355_III/08/AN). 
Z treści przesłanej do Rzecznika odpowiedzi z dnia 5 maja 2008 r.(DPS-YIII-073-1634-2-
JLM/08) wynika, że przygotowana jest nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej 
poprzez dodanie w art. 156 ustępu 3a w następującym brzmieniu: 

„Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie na 
kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub 
socjologia o uzyskały dyplom ukończenia tych studiów do dnia 31 grudnia 2006 r. mogą 
wykonywać zawód pracownika socjalnego." 

Celem powołanego przepisu jest uwzględnienie praw nabytych odnoszących się do 
osób kontynuujących studia wyższe licencjackie na kierunkach, które w dniu rozpoczęcia 
przez te osoby nauki uprawniały do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Przepis 
ten nie dotyczy jednak osób, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły jednolite studia 
wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, 
socjologia. 

Należy zwrócić uwagę, ze w momencie rozpoczynania nauki przez te osoby na 
studiach jednolitych magisterskich obowiązywał przepis art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 
listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414, ze zm.) 
zgodnie z którym pracownikiem socjalnym mogła być osoba, która posiadała dyplom 
pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole 
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zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: 
pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia. 

Podkreślić trzeba, że ustawodawca, uchwalając przejściowy przepisu art. 5 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 48, 
poz.320), który obowiązywał od dnia 1 maja 2004 roku, miał także na celu zachowanie 
praw nabytych. Przepis ten zobligował również uczelnie zainteresowane kształceniem 
pracowników socjalnych do wprowadzenia samodzielnej specjalności praca socjalna na 
studiach licencjackich i magisterskich, począwszy od roku akademickiego 2004/2005. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) -
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie Rzecznikowi stanowiska 
w tej sprawie. 
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