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Szanowna Pani Minister
Uprzejmie informuję Panią Minister, że wpłynęła do mnie skarga osoby, która w
maju 2006 r. uzyskała dyplom licencjata na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i
resocjalizacja na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) ukończenie tego kierunku studiów nie daje
skarżącej uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W świetle tego
przepisu osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia
wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia,
polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu
ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. Z informacji
zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że
ukończenie studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunkach: pedagogika,
politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, lecz o innej
specjalności niż .praca socjalna" (np. o specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i
praca socjalna", „praca socjalna i terapia społeczna", „praca socjalna i opiekuńczowychowawczą" „pracownik socjalny", „służby socjalne" „praca socjalna i resocjalizacja"
„polityka socjalna" itp.") nie jest równoważne ze specjalnością wskazaną wprost w ustawie, a
tym samym nie będzie uprawniać do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na
podstawie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy.
Nie kwestionując zmian w ustawie o pomocy społecznej (art. 116 ust. 1 nowej
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.),
dotyczących kwalifikacji wymaganych od pracowników socjalnych oraz wynikających z
przyjętych standardów kształcenia dla kierunku praca socjalna, trzeba zauważyć, że
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podstawowym celem wprowadzenia przejściowego przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej było zachowanie praw nabytych.
W związku z tym należy stwierdzić, że na podstawie przepisu art. 49 ust. 1
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.
U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414, ze zm.) pracownikiem socjalnym mogła być osoba, która
posiadała dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej
szkole zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe na kierunkach:
pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia. Powyższy przepis
obowiązywał do dnia 1 maja 2004 roku, a więc do dnia wejścia w życie nowej ustawy o
pomocy społecznej. Począwszy zatem od roku akademickiego 2004/2005, uczelnie
zainteresowane kształceniem pracowników socjalnych zobligowane zostały do
wprowadzenia samodzielnej specjalności praca socjalna na studiach licencjackich i
magisterskich. Natomiast poszerzenie wykazu kierunków studiów wyższych o nowy
kierunek praca socjalna w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838)
pozwoliło dopiero od roku akademickiego 2006/2007 na uruchomienie kształcenia
pracowników socjalnych na kierunku praca socjalna, prowadzonego w ramach studiów
wyższych I stopnia.
W ocenie Rzecznika konieczna jest zatem interwencja ustawowa, która zapewni
uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego osobom, które przed dniem 1
maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe I stopnia (licencjackie) na kierunkach: pedagogika,
psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia i uzyskały dyplom
ukończenia tych studiów do dnia 31 grudnia 2006 r.
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 stanowiska w tej
sprawie.
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