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przez senatora Czes³awa Ryszkê
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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
Otrzymujê alarmuj¹ce pisma od studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego z kierunku pe-

dagogika opiekuñcza oraz pedagogika pracy socjalnej, którzy rozpoczêli studia po 1 paŸdziernika
2004 r. Prosz¹, aby Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zmieni³o przepisy zawarte w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.).

Interpretuj¹c art. 116 ust. 1 pkt 3 wy¿ej wymienionej ustawy o pomocy spo³ecznej, uwa¿aj¹, ¿e
ukoñczona przez nich specjalnoœæ na kierunku pedagogika przygotowuje ich w pe³ni do zawodu praco-
wnika socjalnego. Uwa¿aj¹ tak, poniewa¿ wspomniany zapis nie wskazuje wprost, ¿e po dwucz³ono-
wych nazwach specjalnoœci, w której jednym z cz³onów jest praca socjalna, nie ma siê uprawnieñ do
wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Tymczasem nowy art. 116 ust. 1 pkt 3 traktuje wy³¹cznie
o „specjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogi-
ka, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka spo³eczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki
o rodzinie”, w zwi¹zku z czym wybrany kierunek i specjalnoœæ spe³nia wy¿ej wymienione kryteria
(w specjalnoœci wystêpuje nazwa „praca socjalna”, dziêki czemu ta specjalizacja wed³ug powy¿szego
winna przygotowywaæ do zawodu pracownika socjalnego).

Pani Minister, proszê rozstrzygn¹æ, co jest meritum sprawy i wyznacznikiem posiadanych upra-
wnieñ do wykonywania wspomnianego wy¿ej zawodu – i w³aœciwie ka¿dego innego: sama nazwa spe-
cjalnoœci czy przygotowanie merytoryczne, metodyczne, zdobyta wiedza i umiejêtnoœci praktyczne.

Wspomniana specjalnoœæ na studiach dobrze przygotowuje pod wzglêdem merytorycznym i metody-
cznym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Uczestnictwo w zajêciach dydaktycznych, od-
bycie praktyk zawodowych, praca woluntarystyczna oraz samorozwój id¹ w parze z motywacj¹ do
wykonywania w³aœnie tego zawodu. Niestety, obecnie osoby te dowiaduj¹ siê, ¿e pomimo piêcioletniej
edukacji kszta³c¹cej ich na pracowników socjalnych nie mog¹ realizowaæ w³asnych planów zawodo-
wych i zainteresowañ.

Mo¿na odczuæ pewne za¿enowanie z tego powodu, ¿e osoby, które ukoñczy³y studia o „prawid³owej”,
wed³ug ministerstwa, nazwie specjalnoœci, wykonuj¹ wspominany zawód, mimo ¿e mog¹ mieæ niski po-
ziom przygotowania. Przyk³adem mog¹ byæ studia licencjackie na kierunku praca socjalna, które choæ
nie daj¹ odpowiedniego przygotowania do zawodu pracownika socjalnego, to dziêki nazwie w³aœnie s¹
wystarczaj¹cym kryterium posiadanych kwalifikacji.

Wspomniani absolwenci i studenci pisz¹ do mnie, ¿e czuj¹ siê pokrzywdzeni. Uwa¿aj¹, ¿e spotka³a ich
ogromna niesprawiedliwoœæ wynikaj¹ca z wprowadzonych przepisów prawa, to jest art. 116 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU z 2008 r. nr 115 poz. 728 z póŸn. zm.) oraz
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz U nr 48 poz. 320).

Pani Minister! Proszê zwróciæ uwagê na te przepisy i jeœli to mo¿liwe, wprowadziæ zmiany do ustawy
o pomocy spo³ecznej pozwolaj¹ce podj¹æ pracê w zawodzie pracownika socjalnego osobom, które zdoby-
³y tê sam¹ wiedzê, która gdy jest okreœlona inn¹ nazw¹, daje uprawnienia do wykonywania zawodu pra-
cownika socjalnego.

Z powodu braku uprawnieñ do wykonywania wyuczonego zawodu absolwenci zamiast podj¹æ pracê,
pozostaj¹ w gronie osób bezrobotnych, s¹ czêsto bez œrodków do ¿ycia i perspektyw na przysz³oœæ. Prag-
nê nadmieniæ, ¿e problem ten nie ogranicza siê wy³¹cznie do studentów i absolwentów uczelni w Opolu.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




