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OPIS SZKOLENIA :   SPECJALIZACJA  
 

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

 

 

Opis  

szkolenia 

 

Szkolenie pn. "Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej" jest adresowane 

do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej.   

 

 

Kandydaci 

i dokumenty 

 

 

Od kandydatów wymagane jest : 

1. Podanie o przyjęcie na specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

2. Kserokopia dowodu osobistego (2 strony). 

3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów oryginał, odpis. 

4. Dowód wpłaty wpisowego i czesnego. 

 

Program 

szkolenia 

 

 

Minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej obejmuje 

12 bloków tematycznych w wymiarze 265 godzin zajęć łącznie, z podziałem na wykłady 

(40%), ćwiczenia (25%) i warsztaty (35%). Czas trwania szkolenia 3-4 miesiące. Zajęcia 

w trybie zaocznym, 3-4 zjazdy w sobotę i niedzielę w miesiącu x 22 godzin (średnio).   

 

Ukończenie 

szkolenia 

 

 

 

1. Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu 

końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji 

pomocy społecznej.  

2. Do egzaminu komisja dopuszcza osobę, która odbyła szkolenie zawierające minimum 

programowe, napisała pracę dyplomową oraz uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy 

dyplomowej dokonaną przez osobę prowadzącą konsultacje dotyczące tej pracy. 

 

 

Egzamin 

końcowy 

 

 

1. Komisja wyznacza termin egzaminu końcowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni  

od dnia zakończenia szkolenia.  

2. Egzamin końcowy ma formę ustną i składa się z dwóch części : 

a) część pierwsza egzaminu polega na sprawdzeniu wiedzy z zagadnień objętych 

zakresem minimum programowego, 

b) część druga egzaminu polega na obronie pracy dyplomowej.  

 

Komisja 

egzaminacyjna 

 

 

 

W skład Komisji wchodzą : 

1. Przewodniczący Komisji, reprezentujący podmiot uprawniony tj. PWSH "Pomerania".  

2. Trzej członkowie komisji, wybrani spośród teoretyków i praktyków pracy socjalnej 

lub pomocy społecznej, posiadający co najmniej wykształcenie wyższe i minimum  

5 - letni staż zawodowy w kształceniu lub doskonaleniu kadr pomocy społecznej  

lub w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. 

 

Dyplom 

uzyskania 

specjalizacji 

 

 

Absolwenci szkolenia otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie specjalizacji  

z zakresu organizacji pomocy społecznej z wykazem bloków tematycznych i liczby 

godzin zrealizowanych podczas specjalizacji - wydany przez uczelnię tj. PWSH 

"Pomerania" według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.    

 

Podstawa 

prawna 

 

 

Ukończenie szkolenia, obok stażu pracy, nadaje uprawnienia do zajmowania stanowisk 

kierowniczych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - na podstawie 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  

poz. 1362 z późn. zm). oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

cd.  

Art. 122 

ust. 1 

u.p.s. 

 

 

Art. 122, dział III "Organizacja pomocy społecznej", rozdział 2 : "Pracownicy socjalni" : 

.... osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane 

posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację  

z  zakresu organizacji pomocy społecznej. Wymogi, o których mowa powyżej nie dotyczą 

osób kierujących placówkami rodzinnymi. 



POWSZECHNA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA "POMERANIA"W CHOJNICACH 

ZAMIEJSCOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE W STARACHOWICACH 

 

Odpowiedź 

Przepisy nie regulują wymiaru czasu pracy odnośnie odbycia stażu pracy w pomocy społecznej. 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej jest 

jednym z warunków wymaganych przy zatrudnieniu na stanowisku kierownika jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej. Pojęcie stażu pracy nie zostało zdefiniowane prawnie, dlatego w 

literaturze przyjmuje się jego szeroką interpretację. Rozumie się pod tym pojęciem świadczenie pracy 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,  

Podstawą stażu jest w szczególności świadczenie pracy w ramach stosunku pracy (na podstawie 

umowy, powołania, wyboru, mianowania). Zasadne wydaje się rozciągnięcie tego wymogu także na 

inne podstawy świadczenia pracy, w szczególności na umowy cywilnoprawne (np. zlecenie) oraz 

prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej. Przy tak szerokiej interpretacji wprowadzanie 

pozaprawnych wymogów dotyczących wymiaru czasu pracy (całości lub części etatu) nie znajduje 

uzasadnienia. Nie ma przepisów, które określałyby zależność między wymiarem czasu pracy a 

spełnieniem wymogu 3-letniego stażu. Dlatego każdy staż w pomocy społecznej, który trwa minimum 

3 lata należy uznać za spełniający powyższy wymóg, niezależnie od wymiaru czasu pracy i podstawy 

jej wykonywania. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samorzad.lex.pl/akt-prawny/-/akt/akty-dla-samorzadu/dz-u-09-175-1362

