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Streszczenie 

Artykuł przedstawia system kształcenia zawodowego pracowników socjalnych w dwóch krajach, 
w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Prezentuje kształcenie pracowników socjalnych na po-
ziomie średnim zawodowym, studiów wyższych (na dwóch stopniach) oraz formy doskonalenia 
zawodowego w postaci specjalizacji, a także możliwości uzyskania stopnia doktorskiego. Uka-
zuje rozwój profesji w kontekście historycznym oraz współcześnie. Wskazuje na różnice w obu 
systemach kształcenia i obszary do rozważań na przyszłość. 

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, doskonalenie zawodowe, pracownik socjalny, profesja, 
specjalizacja. 

 
VOCATIONAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS IN POLAND AND THE UNITED 
STATES 
 
Abstract 

This article presents the vocational training system of social workers in two countries, Poland and 
the United States. It shows the training of social workers at the vocational secondary level, higher 
education (on two degrees) and the forms of professional development in the forms of specializa-
tion, as well as the possibility of obtaining a Ph.D. (a doctorate). The article shows the develop-
ment of an occupation in the historical and contemporary context. It points out the differences in 
both educational systems and areas to consider in the future. 

Key words: vocational education, professional development, social worker, occupation, special-
ization. 

 

 
Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce 
 
System kształcenia pracowników socjalnych w Polsce ma za zadanie przygotować kadrę zawo-
dową, fachowców, profesjonalistów zdolnych do wykonywania zadań stojących przed syste-
mem pomocy społecznej. Profesjonalistów tych dostarczają różnego rodzaju placówki, które 
omówię w poniższym artykule. Wszystkie one powinny wyposażyć swych absolwentów  
w określony zasób wiedzy i umiejętności, dostarczając instytucji pomocy społecznej fachową 
i kompetentną kadrę. 
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Kształcenie na poziomie wyższym  

Wykonywanie konkretnego zawodu powinno być poprzedzone wieloletnim i zorganizowanym 
procesem kształcenia1. Jak wskazuje Jan Szczepański odpowiednie wykształcenie na wysokim 
poziomie warunkuje zarówno poziom, jak i jakość wykonywanych czynności zawodowych 
oraz identyfikację pracownika z zawodem2. 

Za początek kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, które zaowocowało pojawie-
niem się systemu kształcenia na poziomie wyższym, można uznać utworzenie w 1925 roku  
w Polsce pierwszej wyższej szkoły pracy socjalnej – Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej3. Szkoła została powołana z inicjatywy Heleny Radlińskiej, która 
przez wiele lat była kierownikiem studium. Początkowo było to roczne studium, lecz okazało 
się to niewystarczające, dlatego też kształciło w dwóch systemach. Jeden był cyklem dwuletnim 
o charakterze kursowym, drugi zaś to cykl czteroletni – kształcenie na poziomie wyższym. 

Słuchaczami studium byli głównie pracownicy społeczni z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy społeczno-oświatowej. Najczęściej były to osoby, które zostały skierowane przez in-
stytucję, w której pracowali i od której otrzymywali stypendia na naukę. Słuchacze pracowali 
w instytucjach różnego typu: od placówek wyznaniowych, po instytucje pomocowe, szkoły4. 

Wszystkich studentów obowiązywała przez dwa semestry technika pracy umysłowej. Był 
to przedmiot wyodrębniony5. Zajęcia miały na celu wykształcenie umiejętności posługiwania 
się różnymi technikami i metodami naukowymi, docieranie do ich źródeł oraz właściwą inter-
pretację, ale przede wszystkim umiejętności przeprowadzania wywiadów z pracownikami za-
kładów. 

Jednym z wiodących przedmiotów, trwającym cztery semestry, było zwiedzanie instytucji. 
Do podstawowego katalogu odwiedzanych instytucji należały: domy dziecka, przedszkola, 
domy noclegowe, biblioteki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Instytut Spraw Społecznych, 
Główny Urząd Statystyczny oraz znaczące zakłady pracy, jak np. Związek „Społem”6. Zwie-
dzanie instytucji stanowiło pierwszy etap zapoznania się z problematyką, druga część to szcze-
gółowe omówienie instytucji. 

Szkoła kształciła w czterech kierunkach specjalizacji: opieka społeczna, polityka spo-
łeczna, bibliotekarstwo i oświata dorosłych, gdzie z kolei istniały dwie specjalizacje – miejska 
i wiejska. 

Model kształcenia w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej kładł nacisk przede wszystkim 
na traktowanie słuchacza indywidualnie, dostosowywał program do nabytego już wykształce-
nia, wiedzy teoretycznej i praktycznej. Duży nacisk kładziono na wykształcenie umiejętności 

                                                
1 W. Wiśniewski, Wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego, [w:] „Studia Socjologiczne” 

1988, nr 1, s. 90. 
2 A. Sarapata (red.), Socjologia zawodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 21. 
3 W. Wyrobkowa-Pawłowska, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, [w:] „Praca Socjalna” 1986, nr 2,  

s. 48. 
4 Ibidem, s. 52. 
5 S. Reymont, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej WWP. Przypomnienie programu i metod, [w:] „Praca 

Socjalna” 1986, s. 47. 
6 Ibidem, s. 47. 
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samodzielnego podejmowania decyzji, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną oraz umie-
jętności praktyczne7. 

Szkoła prężnie się rozwijała przez długie lata mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodar-
czo-politycznej. Nawet wojna nie przerwała jej działalności, bowiem studia kontynuowano na 
tajnych kompletach poszczególnych wydziałów. Kontynuatorem Studium był zorganizowany 
na Uniwersytecie Łódzkim Zakład Pedagogiki Społecznej prowadzony przez Helenę Radliń-
ską, zlikwidowany w 1952 roku, a następnie ponownie reaktywowany w 1957 roku8.  

W 1963 roku powrócono do kształcenia pracowników społecznych w zakresie opieki i po-
mocy, lecz na odmiennych warunkach i zasadach. Kształcenie na poziomie wyższym konty-
nuowano w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (w zakresie pedagogiki 
społecznej) oraz na wydziałach pedagogicznych kilku innych uczelni wyższych. W 1968 roku 
na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki kształcono 
organizatorów pracy socjalnej w zakładach pracy oraz pracowników socjalnych administracji 
państwowej. Absolwenci posiadali specjalizację w zakresie ekonomiki pracy i polityki społecz-
nej. W roku akademickim 1977/78 utworzono przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego Studium Pracowników Służb Socjalnych na wydziale zaocznym9. 

Program Studium przewidywał wykształcenie trzech typów absolwentów: „zatrudnionych 
w pomocy społecznej, spółdzielczości inwalidzkiej i ZUS-ie”10. Program obejmował przed-
mioty obowiązkowe dla wszystkich trzech specjalizacji, do których należały: teoria i metody 
pracy socjalnej, socjologia (rodziny, miasta i wsi), metody i techniki badań społecznych, psy-
chologia społeczna, polityka społeczna, ekonomia powszechna, pedagogika opiekuńcza, reha-
bilitacja inwalidów, zabezpieczenie społeczne, prawo administracyjne, prawo pracy, profilak-
tyka i resocjalizacja, medycyna społeczna, statystyka11. 

W 1992 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie utworzono trzyletnie 
studia zawodowe. Pierwsi absolwenci w 1995 roku otrzymali dyplom licencjata – pedagoga 
specjalnego o specjalności praca socjalna. Transformacja społeczno-gospodarcza przyniosła 
zainteresowanie uczelni wyższych kształceniem w zawodzie pracownik socjalny. Wynikało to 
z kilku powodów: 

� profesjonalizacji pracy socjalnej i wynikającego z tego tytułu podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych, 

� z potrzeby już pracującej kadry pomocy społecznej chcącej uzupełnić swoje wy-
kształcenie kierunkowe na poziomie wyższym, 

� z bogatej oferty edukacyjnej wielu uczelni, które wabią atrakcyjnością kształce-
nia. 

                                                
7 A. Zasada-Chorab, Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Wydawnictwo RODN 

„WOM”, Częstochowa 2004, s. 72. 
8 A. Oleszczyńska, Z historii pomocy społecznej oraz kształcenia pracowników socjalnych, [w:] „Opiekun 

Społeczny” 1983, nr 1-2, s. 24. 
9 J. Supińska, Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie studiów magisterskich, [w:] E. Leś, J. Rosner 

(red.), Kształcenie pracowników socjalnych, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991, s. 43-44. 
10 „Praca Socjalna” 1987, nr 2, s. 2. 
11 Ibidem, s. 2. 
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Początkowo praca socjalna była specjalnością prowadzoną w większości szkół wyższych. 

Niestety brak uregulowań ustawowych w zakresie pracy socjalnej w szkołach wyższych spo-
wodował ogromną różnorodność i dowolność w nazewnictwie specjalności. Przykładem może 
być kierunek pedagogika, w obrębie której istniały następujące specjalności: pedagogika pracy 
socjalnej, praca opiekuńcza i socjalna, praca socjalna, pedagogika socjalno-opiekuńcza, peda-
gogika opiekuńcza z pracą socjalną. Natomiast w ramach kierunku socjologia były to specjal-
ności: pomoc społeczna i praca socjalna, praca socjalna, służby socjalne. Specjalność ta rów-
nież istniała na kierunku: politologia i nauki społeczne12. Problemem, który ciągle był obecny, 
pozostawało pytanie: jakie treści programowe powinny być zawarte w programie kształcenia? 
Wśród uczelni wyższych zauważyć można pewną tendencję do ujednolicenia treści programo-
wych. Punktem wyjścia dla wielu uczelni do tworzenia własnych programów kształcenia pra-
cowników socjalnych było Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nr 7 z 4 paź-
dziernika 1995 roku w sprawie ustalenia dokumentacji programowej dla zawodu pracownik 
socjalny13. Podstawą owych programów były zawarte w rozporządzeniu umiejętności wyma-
gane od absolwentów pracy socjalnej: umiejętności metodologiczne, umiejętności społeczne, 
umiejętności związane z stosowaniem wiedzy z zakresu prawa, umiejętność wskazywania kom-
petentnych instytucji pomocowych, umiejętności menedżerskie, umiejętność podejmowania 
decyzji i szybkiej interwencji socjalnej, umiejętność stosowania w praktyce wiedzy naukowej, 
umiejętność wykorzystania zdobyczy techniki podczas wykonywania pracy zawodowej, umie-
jętność korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej, umożliwiającej dalsze doskonalenie 
zawodowe14. 

W celu kształcenia powyższych umiejętności wiele szkół wyższych utworzyło kanon 
przedmiotów dla kształcenia w zakresie zawodu pracownik socjalny. Kanon ten tworzą m.in. 
takie przedmioty jak: historia i metodyka pracy socjalnej, aksjologia pracy socjalnej, wprowa-
dzenie do socjologii, pedagogiki społecznej i polityki społecznej, psychologii, prawa, medy-
cyny społecznej, organizacji i zarządzania, wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, fazy roz-
woju człowieka, problemy i kwestie społeczne. 

W większości uczelni obok kształcenia na poziomie licencjackim i magisterskim istnieją 
studia podyplomowe z zakresu specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz specjalizacji 
w zakresie organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. 
 Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie wyższym wynika z naturalnych ewalu-
acji zawodu w kierunku profesji. Konsekwencją tego postępującego procesu akademizacji 
pracy socjalnej było wpisanie jej do rejestru kierunków akademickich. Kształcenie pracownika 
socjalnego na wielu kierunkach: pedagogika, socjologia, politologia wpływało negatywnie na 
przedmioty ściśle związane z pracą socjalną. Odrębnym problemem był fakt kształcenia prak-
tycznego, który w tym zawodzie odgrywa istotną rolę, a który na uczelniach wyższych spy-
chany był na margines kształcenia zawodowego. W wyniku wielu działań zarówno środowisk 
akademickich, jak i ministerialnych, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 
znalazł się nowy zapis dotyczący wymagań wobec pracowników socjalnych i tak artykuł 116 
                                                

12 A. Zasada-Chorab, op. cit., s. 74. 
13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej nr 7 z 4 października 1995 roku w sprawie ustalenia 

dokumentacji programowej dla zawodu pracownik socjalny (symbol cyfrowy 2601), [w:] Dz. Urzęd. MPiPS  
z 1995 roku, Nr 6, poz. 7. 

14 Ibidem. 
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ustęp 1 zakłada, że „pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden 
z niżej wymienionych warunków:  

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;  
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;  
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 
zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika spe-
cjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

Zaś punkt 1a mówi, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, 
wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz 
zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika 
socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując 
się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pra-
cownika socjalnego”15. W chwili obecnej uprawnienia do wykonywania zawodu można zdobyć 
na trzyletnich studiach pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna oraz na dwuletnich stu-
diach drugiego stopnia na kierunku praca socjalna przeznaczonych dla absolwentów, którzy 
ukończyli inne studia na pierwszym stopniu, a chcieliby pracować w zawodzie pracownika so-
cjalnego. 

Ogromnym wyzwaniem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu 
pracy socjalnej, która rozwijałaby tę dziedzinę naukową. W tym celu należy stworzyć seminaria 
doktoranckie z zakresu pracy socjalnej. Pracownicy naukowi mogliby zadbać o dalszy rozwój 
i prestiż zawodu. 
 
Kształcenie na poziomie średnim zawodowym 

Kształcenie zawodowe ma w Polsce długoletnią tradycję. Podobnie, jak w innych krajach, roz-
poczęło się od krótkoterminowych kursów16.  
 Pierwsza szkoła kształcąca pracowników socjalnych powstała w 1966 roku w Poznaniu,  
a w 1968 roku w Warszawie. 

Celem ówczesnego kształcenia było wspomaganie rodzin w przezwyciężeniu ich proble-
mów. Już wówczas zauważono proces starzenia się społeczeństwa jako zjawisko wymagające 
fachowej pomocy. Pojawiający się rozwój cywilizacyjny przyniósł choroby, a także wypadki 
przy pracy. Wzrosły także trudności w organizowaniu codziennego życia przez ludzi niepełno-
sprawnych, niezaradnych i samotnych. 
 Absolwent szkoły – pracownik socjalny mógł ubiegać się o zatrudnienie w wielu instytu-
cjach społecznych realizujących politykę społeczną. Do instytucji tych należały: ośrodki opie-
kuna społecznego oraz inne sekcje działu służb społecznych ZOZ-u, gminne ośrodki zdrowia, 
domy pomocy społecznej, przychodnie i poradnie specjalistyczne (np. przeciwgruźlicze, zdro-
wia psychicznego, przeciwalkoholowe), szpitale ogólne i specjalistyczne, sanatoria, przychod-

                                                
15 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz.U.2004, nr 64, poz. 593. Tekst ujednolicony 
(z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe-

rvlet?id=WDU20040640593. 
16 J. Mikulski, Służby socjalne: stan, potrzeby, kształcenie, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1974,  

s. 98. 
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nie i poradnie rehabilitacji leczniczej, zakłady szkolenia inwalidów, poradnie rehabilitacji za-
wodowej, spółdzielnie inwalidzkie, żłobki, domy małego dziecka, poradnie wychowawczo-za-
wodowe, wydziały zdrowia i opieki społecznej, działy służb pracowniczych zakładów pracy17. 
 Plan nauczania w policealnym studium zawodowym zaocznym opierał się na podbudowie 
liceum ogólnokształcącego, a kształcenie trwało dwa lata. Po zakończeniu i zaliczeniu czterech 
semestrów słuchacz zdawał egzamin dyplomowy. Warunkiem dopuszczenia słuchacza do eg-
zaminu dyplomowego było napisanie pracy końcowej. Tematy prac końcowych musiały doty-
czyć konkretnych przypadków. Egzamin końcowy składał się z części praktycznej i teoretycz-
nej. Słuchacz, który pozytywnie zdał egzamin dyplomowy otrzymywał tytuł zawodowy pra-
cownika socjalnego. 
 W 1993 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przejęło od Ministerstwa Zdrowia 
kształcenie pracowników socjalnych. MPiPS powołało 15 Szkół Policealnych Pracowników 
Służb Społecznych. Ministerstwo pozyskało też specjalny fundusz PHARE na rozwój i wypo-
sażenie techniczne i dydaktyczne 15 nowych szkół. Pozwoliło to na usamodzielnienie i odme-
dycznienie kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego. W przyszłości planowano szkoły te 
przekształcić w szkoły wyższe zawodowe. Niestety po kilku latach kształcenia okazało się, iż 
Szkoły Policealne Pracowników Służb Socjalnych nie mogą rozwijać się w zamierzonym kie-
runku. Reforma samorządowa spowodowała przejście szkół z MGPiPS do struktur administra-
cyjnych samorządowych. W urzędach marszałkowskich powołano specjalne wydziały eduka-
cji, które zajmują się dotychczasowymi szkołami resortowymi, tj. m.in. szkołami medycznymi 
i szkołami pracowników socjalnych. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty. Sa-
morządy niestety często nie były przygotowane ani merytorycznie, ani finansowo na przyjęcie 
zadań z zakresu szkolnictwa. Wielką trudnością dla szkół w początkowym okresie zmian sa-
morządowych było wyjaśnienie znaczenia i roli tak specyficznego szkolnictwa. Osamotnione 
szkoły policealne pracowników służb społecznych musiały od podstaw i samodzielnie budować 
swój wizerunek. Pomimo swoistego osamotnienia szkół atutem było ciągłe zainteresowanie 
młodzieży chęcią kształcenia w kierunku praca socjalna na poziomie średnim, podczas, gdy 
szkoły medyczne mimo swej przeważającej liczebności przeżywały poważne problemy z utwo-
rzeniem poszczególnych klas (szczególnie kierunek pielęgniarstwo i położnictwo, które po-
mału zanikło w szkołach medycznych, przechodząc w kształcenie wyższe). Sytuacja ta spowo-
dowała, iż wiele szkół medycznych zaczęło starać się o uzyskanie zgody na kształcenie w za-
wodzie pracownika socjalnego, tym bardziej iż wcześniej takie kształcenie prowadziły. Jednym 
z argumentów było pojawienie się w ramach pracy socjalnej nowych zawodów tj. opiekunka 
środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej oraz asystent osoby niepełnosprawnej, 
które w dużej mierze bazują na podstawach medycznych18. 
 Obecna sytuacja na rynku pracy absolwentów szkół policealnych pracowników służb spo-
łecznych jest bardzo trudna wobec oczekiwań pracodawców. Większość pracodawców ocze-
kuje wyższego wykształcenia od kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego. Dodatko-
wym argumentem przemawiającym za podwyższeniem wymagań co do kwalifikacji pracow-
nika socjalnego są ogólnoeuropejskie tendencje wyższego kierunkowego wykształcenia. 

                                                
17 A. Zasada-Chorab, op. cit., s. 79. 
18 Ibidem, zob. też. K. Wódz 1998, V. Biedermann 1998. 
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 Bardzo zróżnicowany system kształcenia, który rozwinął się w Polsce, spowodował 
ogromną konkurencyjność na rynku pracy w zakresie pomocy społecznej. Pojawiają się absol-
wenci szkół policealnych, wyższych o specjalności praca socjalna oraz wyższych o kierunku 
praca socjalna, którzy ubiegają się o stanowisko pracownika socjalnego w różnych instytucjach 
pomocy społecznej. 
 Ważną kwestią jest wprowadzenie kanonu kształcenia, który byłby obowiązkowy dla każ-
dego systemu kształcenia zarówno teoretycznego, naukowego, jak i praktycznego. Należy za-
stanowić się nad ujednoliceniem kryteriów dotyczących nadawania tytułu pracownika socjal-
nego. Pewnym rozwiązaniem mogą stać się wzorce europejskie polegające na przeprowadzaniu 
egzaminów państwowych zewnętrznych dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie pra-
cownik socjalny. 
 
Doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych 

Doskonalenie zawodowe stało się trwałym elementem kształcenia każdego zawodu.  Doskona-
lenie pracowników społecznych rozpoczęło się w Polsce od organizowania krótkoterminowych 
kursów. W 1907 roku w Królestwie Polskim zostały zorganizowane pierwsze „Kursa spo-
łeczne” przez stowarzyszenie katolickie, których tematyka dotyczyła pracy społecznej w Kró-
lestwie Polskim. W 1916 roku w Krakowie utworzono Wydział Pracy Społecznej przy Wyż-
szych Kursach dla kobiet19. 
 W Polsce Ludowej istniało w Łodzi Centrum Szkolenia Pracowników Opieki Społecznej 
przekształcone następnie w Państwowy Ośrodek Szkolenia Pracowników Socjalnych, które za-
kończyło swą działalność w 1953 roku. Ośrodek ten głównie zajmował się kształceniem w sys-
temie kursowym. 
 Ponadto istniało Dwuletnie Studium dla Asystentów Socjalnych Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego Inwalidów przy Związku Spółdzielni Inwalidów w Warszawie. 
 W 1962 roku zostało powołane Studium Służby Społecznej przy Stołecznym Uniwersyte-
cie Powszechnym w Warszawie przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Rady 
Narodowej w Warszawie, które kształciło 44,9% ogółu opiekunów społecznych w Warszawie. 
 Istniało także roczne Studium Kształcenia Kadr Kierowniczych Wydziałów Socjalnych, 
które zostało powołane do życia w 1972 roku. W tym samym roku w Katowicach zorganizo-
wano roczny kurs zaoczny dla osób zainteresowanych zagadnieniami socjalnymi w przemyśle. 
Także w Lublinie powstało Studium Organizacji Pracy dla Pracowników Socjalnych zorgani-
zowane przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa20. 
 W latach 90-tych XX wieku powstały koncepcje zintegrowanego systemu kształcenia. 
Głównym celem takiego systemu było połączenie dokształcania zawodowego pracowników 
socjalnych z kształceniem akademickim, prowadzącym do uzyskania dyplomu licencjata i dy-
plomu magistra. W skład zintegrowanego systemu ustawicznego kształcenia pracowników 
służb społecznych wchodziły: kursy, szkolenia i seminaria dla pracowników socjalnych, a także 

                                                
19 J. Mikulski, op. cit., s. 97. 
20 Ibidem, s.100. 
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sześciosemestralny program licencjacki oraz pięciosemestralny program magisterski i dwuse-
mestralny program studiów podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej,  
w przyszłości przewidywano również uruchomienie studiów doktoranckich21. 
 Długie tradycje zawodowe pracownika socjalnego sprzyjają profesjonalizacji zawodu.  
W związku z dużym zainteresowaniem społecznym zawodem pracownika socjalnego zaczęto 
sukcesywnie wprowadzać wymogi dotyczące tegoż zawodu. Sama chęć pomocy drugiemu 
człowiekowi już nie wystarcza, należy bowiem zdobyć odpowiednie wykształcenie. W prak-
tyce okazało się, że samo wykształcenie, a więc przygotowanie do zawodu to jeszcze jest za 
mało, należy bowiem zająć się permanentnym kształceniem pracownika socjalnego w obliczu 
wciąż nowo powstających problemów i złożonej rzeczywistości. 
 Postępująca specjalizacja pracy z konkretnym klientem i określonym katalogiem proble-
mów oraz wzrost konkurencyjności wśród kadry pomocy społecznej spowodował wprowadze-
nie w życie specjalizacji zawodowych. 
 Specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny I i II stopnia jest przeznaczona dla czynnych 
pracowników socjalnych. Ustalono następujące stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie 
pracownika socjalnego:  
1) I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie 
wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych;  
2) II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie 
wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy 
społecznej.  
 Szkolenie w zakresie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego mogą realizować 
jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe po uzyskaniu zgody ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego22.  
 Droga awansu zawodowego pracownika socjalnego jest długa i złożona. Niestety, ustawo-
dawca nie pomyślał o żadnej gratyfikacji ani wyróżnieniu z mocy prawa dla tych, którzy tę 
drogę awansu przejdą. Powoduje to sytuacje trudne, gdyż pewna grupa pracowników socjal-
nych po uzyskaniu stopnia specjalizacji automatycznie otrzymuje awans, inni zaś ukrywają 
swój dyplom z obawy, że pracodawca niemile ten fakt przyjmie. Co zatem zrobić by zachęcić 
pracowników socjalnych do zdobywania kolejnych stopni specjalizacji, nie czyniąc jednocze-
śnie tego procesu automatycznym? 
 
 
Kształcenie pracowników socjalnych w Stanach Zjednoczonych 
 
Za inicjatora kształcenia w dziedzinie pracy socjalnej i twórcę podstaw teoretycznych w tym 
zakresie uważa się Ellen Richmond. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Richmond, 

                                                
21 W. Warzywoda-Kruszyńska, Kształcenie i dokształcanie pracowników pomocy społecznej w Instytucie 

Socjologii UŁ jako rezultat współpracy i współdziałania Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej i Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, [w:] A. Niesporek, K. Wódz (red.), Praca socjalna w Polsce, Wydawnictwo 
„Śląsk”, Katowice 1999. 

22 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Dz.U.2004, nr 64, poz. 593. Tekst ujednolicony 
(z aktualnymi zmianami), [w:] Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSe-
rvlet?id=WDU20040640593. 
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kształcenie w zakresie pracy socjalnej jako zjawisko rozwinęło się w dwudziestym wieku. Po-
zycja pracy socjalnej jako profesji wiąże się z zapotrzebowaniem na obracający miliardami 
dolarów wyszkolony personel do zarządzania systemem usług ludzkich. Społeczeństwo uznało, 
że pomoc ludziom w kłopotach osobistych i społecznych musi być profesjonalna, kompetentna 
i poddana surowemu rygorowi odpowiedzialności23. 
 Jako początek kształcenia w dziedzinie pracy socjalnej uważa się letnie kursy szkoleniowe 
dla pracowników stowarzyszeń charytatywnych organizowane przez Nowojorskie Stowarzy-
szenie Organizacji Charytatywnych w 1898 roku24. W 1904 roku kursy te zostały przekształ-
cone w jednoroczne kursy jako Nowojorska Szkoła Filantropii (obecnie Wydział Pracy Socjal-
nej Uniwersytetu Columbia). W tym samym czasie powołano Instytut Nauk Społecznych, jako 
część Uniwersytetu Chicago, następnie przekształcony w niezależną Szkołę Służby Cywilnej  
i Filantropii, która później połączyła się ponownie z Uniwersytetem jako Szkoła Administracji 
Usług Socjalnych. Podobne szkoły powstały w Bostonie i Filadelfii. W 1919 roku piętnaście 
istniejących wówczas szkół zorganizowało Stowarzyszenie Szkół Zawodowych Pracy Socjal-
nej. Organizacja ta była zaczątkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydziałów Pracy So-
cjalnej oraz obecnej Rady ds. Kształcenia w Zakresie Pracy Socjalnej. Członkostwo w stowa-
rzyszeniu było otwarte dla każdej instytucji kształcącej w USA i Kanadzie i prowadzącej pełny 
kurs w zakresie pracy socjalnej odpowiadający jednorocznemu kształceniu akademickiemu. 
 W tym wczesnym okresie działania szkół nie wiązały się z kształceniem wyższym. Szkoły 
te były prowadzone przez duże agencje socjalne i przygotowywały personel dla ich potrzeb. 
Stąd też duży nacisk kładziono na praktykę. 
 W czasie I wojny światowej 15 uniwersytetów zorganizowało kurs pracy socjalnej dla po-
trzeb Czerwonego Krzyża. Stąd był już tylko krok do kształcenia na poziomie wyższym.  
W 1932 roku ustalono minimum programowe i formy akredytacji. W 1940 roku wszystkie 
szkoły przeszły przez ocenę kwalifikacyjną. W 1939 roku wprowadzono dwuletni program ma-
gisterski, a w latach 50-tych XX wieku również studia doktoranckie25. 
 Obecnie w Stanach Zjednoczonych kształci się pracowników socjalnych na poziomie ba-
kalaureatu, magisterskim i doktorskim. Stopień magisterski jest od dawna uznanym podstawo-
wym stopniem profesjonalnej pracy socjalnej. Programy nauczania na tym poziomie stanowią 
rdzeń kształcenia w zakresie pracy socjalnej. W odpowiedzi jednak na rosnące zapotrzebowa-
nie na personel, wprowadzono kursy półwyższe na poziomie bakalaureatu. Ich programy nau-
czania znalazły oficjalną akceptację ze strony profesji jako pierwszy stopień wykształcenia do 
praktyki pracy socjalnej. 
 
Kształcenie na poziomie magisterium 

Na typowy program magisterski składają się dwa lata studiów obejmujących wykłady i prak-
tykę terenową. Jednakże w 1971 roku prezydium Rady ds. Kształcenia w Zakresie Pracy So-
cjalnej zatwierdziło możliwość skrócenia studiów magisterskich do jednego roku26. 

                                                
23 R.A., Skidmore, M.G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Interart, Warszawa 1996, s. 336. 
24 A. Oleszczyńska, op. cit., s. 22. 
25 Encyklopedia of Social Work, t. 1, 1971, s. 257. 
26 R.A., Skidmore, M.G. Thackeray, op. cit., s. 338. 
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 Program magisterski przygotowuje studentów do wykonywania pracy profesjonalnej i zaj-
mowania kierowniczych stanowisk. Studia obejmują zróżnicowany zasób wiedzy, umiejętności 
zawodowych i wartości wymaganych w służbie jednostkom, rodzinom, małym grupom, spo-
łecznościom i organizacjom. Zajęcia są zorganizowane w taki sposób, aby umożliwić zastoso-
wanie wiedzy i umiejętności zdobytych w sali wykładowej w autentycznych sytuacjach pracy 
socjalnej poprzez zintegrowane zajęcia praktyczne. 
 Nauczanie pracy socjalnej jest procesem otwartym i dopuszczającym dużą różnorodność 
wzorów kształcenia. Ilustracją koncepcji studiów są następujące cele kształcenia: 

1. Zrozumienie i realizacja podstawowych wartości, pojęć i metod pracy socjalnej  
z uwzględnieniem znacznych rozbieżności między metodami i dziedzinami praktyki. 

2. Opanowanie i wykorzystanie wiedzy o ludzkich zachowaniach w kontekście społecz-
nym, polityce socjalnej i świadczeniach społecznych, instytucjach i siłach kształtują-
cych politykę społeczeństwa. 

3. Osiągnięcie biegłości w jednej metodzie, lub w kombinacji pokrewnych metod realiza-
cji świadczeń. 

4. Zrozumienie szczególnych cech grup mniejszościowych i pokrzywdzonych, wagi ich 
problemów oraz ich wkładu w proces zmian społecznych. 

5. Wypracowanie dojrzałych postaw wobec siebie samego oraz innych postaw, umożli-
wiających odpowiedzialne i zdyscyplinowane wykonywanie pracy. 

6. Rozwinięcie potrzeby dociekań i metod ich prowadzenia dla dobra wiedzy i praktyki 
profesji. 

7. Utożsamianie się z profesją pracy socjalnej i wykształcenie potrzeby integracji wiedzy, 
odczuć i odpowiedzialnych działań, składających się na obraz profesjonalisty. 

8. Uznanie roli organizacji zrzeszającej pracowników socjalnych i nabranie przeświadcze-
nia, że będzie się współodpowiedzialnym za kierunki jej zainteresowań i działań. 

9. Nabycie zdolności współpracy z innymi dyscyplinami, wolontariuszami i personelem 
pomocniczym, w przekonaniu, że wiele społecznych i osobistych patologii naszych cza-
sów można przezwyciężyć wspólnym mądrym działaniem. 

Program studiów magisterskich jest zwykle zorganizowany w bloki tematyczne, obejmujące: 
politykę socjalną i świadczenia pomocy społecznej; ludzkie zachowania w otoczeniu społecz-
nym; praktykę pracy socjalnej; administrację i badania; praktykę w terenie27. 
 Kandydaci przyjmowani na studia magisterskie muszą posiadać stopień odpowiadający 
bakalaureatowi i kwalifikacje konieczne do uprawiania profesjonalnej pracy socjalnej. Wyma-
gania są zazwyczaj następujące: 

1. Oznaki dużych zdolności oraz przymiotów charakteru i osobowości. 
2. Świadectwa akademickie świadczące o ponadprzeciętnych osiągnięciach w nauce  

i ukończeniu przynajmniej czterech lat studiów ze stopniem bakałarza akredytowanej 
uczelni. 

3. Wykształcenie akademickie w zakresie nauki i humanistyki z uwzględnieniem nauk 
społecznych – socjologii, psychologii, nauk politycznych, etyki społecznej, antropolo-
gii, ekonomii, pedagogiki. 

4. Stopień bakałarza uzyskany w zatwierdzonej uczelni. 
                                                

27 Ibidem, s. 338-339. 
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Wymagania od kandydatów odzwierciedlają politykę wydziałów pracy socjalnej, polega-

jącą na tym, aby przyjmować tylko tych absolwentów innych studiów, którzy przejawiają wro-
dzony talent, dojrzałość, wyobraźnię, przedsiębiorczość, motywację, zdolność budowania sto-
sunków i inne podobne cechy psychiczne, społeczne, emocjonalne i duchowe, które bywają 
przydatne w pomaganiu innym ludziom. 
 
Kształcenie na poziomie bakalaureatu 

Od dawna w USA panuje kontrowersja, czy wykształcenie poniżej magisterium można uznać 
za profesjonalne. W 1970 roku Rada ds. Kształcenia w Zakresie Pracy Socjalnej podjęła plan 
„zatwierdzania” programów studiów niższego stopnia (prowadzących do bakalaureatu), które 
obejmują przygotowanie do praktyki w dziedzinie pracy socjalnej. Na studia te często zapisują 
się studenci pragnący poszerzyć swoje wykształcenie ogólne, przygotować się do studiów ma-
gisterskich pracy socjalnej lub innego kierunku związanego z usługami społecznymi. 
 Programy studiów przeddyplomowych zawierają następujące pożądane cele kształcenia: 
umiejętności badawcze i analityczne, umożliwiające studentom krytyczną analizę złożonych 
problemów i kwestii społecznych w dzisiejszej Ameryce; podstawowa wiedza, umiejętności  
i wartości zawiązane z rozwiązywaniem problemów w praktyce pracy socjalnej, niezależnie od 
konkretnego stanowiska, jakie student zajmie po ukończeniu studiów. Zaliczają się tu zagad-
nienia: założeń filozoficznych leżących u podstaw praktyki w sferze pomocy społecznej; insty-
tucji pomocy społecznej i ich stosunku do innych struktur instytucjonalnych w społeczeństwie; 
polityki pomocy społecznej i jej tworzenia; pracy socjalnej jako profesji; człowieka w społe-
czeństwie, łącznie ze zrozumieniem ludzkich zachowań i rozwoju; podstawowych w pracy so-
cjalnej technik i umiejętności terapeutycznych stosowanych w pracy z jednostkami, grupami  
i społecznościami, nabytych między innymi w trakcie uczestnictwa w zajęciach praktycznych 
w terenie. 

Na przeddyplomowe studia pracy socjalnej kandydaci są przyjmowani zgodnie z kryte-
riami i procedurami stosowanymi przez macierzystą uczelnię. Szczególne znaczenie ma pierw-
sza rozmowa z kandydatem, w której pracownik uczelni pomaga kandydatowi określić własną 
motywację, zainteresowania i umiejętności przydatne w prawidłowym wykonywaniu tego za-
wodu. Rozmowa ta i następne są częścią stałego procesu doradczego, pozwalającego na okre-
sową ocenę postępów studenta28. 
 
Kształcenie na poziomie studiów doktoranckich i kształcenie ustawiczne 

Obecnie w Stanach Zjednoczonych dużym wyzwaniem, stojącym przed przyszłością pracy so-
cjalnej jest kształcenie wykwalifikowanej kadry z doktoratem. Jest to szczególnie ważne, bo-
wiem liczba absolwentów uzyskujących stopień doktorski w zakresie pracy socjalnej w ostat-
nich dwudziestu latach wzrosła nieznacznie, zaś potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanej ka-
dry doktorskiej w wielu instytucjach jest bardzo duża29. 

                                                
28 Ibidem. 
29 J. G. Daley (red.), Postępy w pracy socjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w War-

szawie, Warszawa 2010, s. 32-33. 
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 Studia doktoranckie w pracy socjalnej mają za główny cel przygotowanie wybranych pro-
fesjonalistów pracy socjalnej na stanowiska kierownicze. Do rozpoczęcia studiów wymaga się 
tytułu magistra pracy socjalnej i doświadczenia w pracy praktycznej. 
 Do zadań studiów doktoranckich należy umożliwienie studentom: 1) rozwoju potencjału 
naukowego doktorantów i nabycia koniecznej wiedzy i umiejętności do nauczania, prowadze-
nia badań, autorytatywnego pisania i mówienia o pracy socjalnej, i 2) osiągnięcia głębokiego 
zrozumienia metod stosowanych w praktyce pracy socjalnej i szerokiego zakresu świadczeń 
społecznych, a także studiowania nauk behawioralnych i oceny ich przydatności dla praktyki 
pracy socjalnej. 
 Programy nauczania kładą nacisk na doskonalenie warsztatu naukowego, wymagają od 
doktorantów rozwijania umiejętności organizowania, poszerzania, sprawdzania, przekazywa-
nia i stosowania wiedzy z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej. Studia koncentrują się 
na teorii i praktyce pracy socjalnej, prowadzeniu badań i statystyce, teorii nauk społecznych  
i behawioralnych, planowaniu i polityce społecznej, teorii i metodyce nauczania30. 
 Przy szybkim postępie i rozwoju wiedzy w zakresie pracy socjalnej, jej pracownicy muszą 
nieustannie rewidować swoje nawyki myślowe, koncepcje, wartości i metody praktyki. Kształ-
cenie ustawiczne jest niezbędnym składnikiem edukacji w pracy socjalnej, umożliwiającym 
pracownikom sprostanie szybko zmieniającej się sytuacji w dziedzinie świadczeń społecznych. 
Przygotowuje ono pracowników do zaakceptowania zmian. Profesja uznaje, że wykształcenie 
zakończone dyplomem kwalifikuje jedynie do przyjęcia do praktyki. 
 W Stanach Zjednoczonych kształcenie ustawiczne to sieć stowarzyszeń, zasobów i powią-
zań, służących podnoszeniu jakości usług. Pozwala ono utrzymywać umysł w stanie otwarcia 
na nowe, ciekawe zjawiska w pracy socjalnej i dyscyplinach pokrewnych, pomaga także zostać 
„mądrym człowiekiem” według definicji francuskiego pisarza, laureata nagrody Nobla Andre 
Gide’a „Mądry człowiek to taki, który stale na nowo czemuś się dziwi”. 
 
 
Zakończenie 
 
Nie przypadkowo wybrałam system amerykański by pokazać podobieństwa i różnice w przy-
gotowywaniu do zawodu pracownika socjalnego. To Stany Zjednoczone bowiem są uznawane 
za prekursora kształcenia w pracy socjalnej. Ponadto oba systemy, polski i amerykański, można 
porównać ze względu na fakt, iż w bardzo zbliżonym czasie (początek XX wieku) oba kraje 
rozpoczęły kształcenie pracowników socjalnych. Także, jak widać z powyższych opisów obie 
koncepcje kształcenia pracowników socjalnych zmierzają w podobnym kierunku, czyli wy-
kształcenia pracownika socjalnego profesjonalisty. Droga obu krajów prowadząca do tego celu 
też jest podobna: początek kształceniu pracowników socjalnych dały kursy, poprzez szkoły dla 
pracowników socjalnych, aż do kształcenia na poziomie wyższym, zarówno licencjackim (ba-
kalaureat), jak i magisterskim. Z pewnością jednak czytelnikowi rzucą się w oczy dwie istotne 
różnice, jedna związana z programem nauczania na studiach wyższych, druga zaś to sposób 
doboru kandydatów do zawodu. Niestety, wspominałam o tym już wcześniej, uczelnie wyższe 

                                                
30 R.A., Skidmore, M.G. Thackeray, op. cit., s. 348. 
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w Polsce nie przykładają dostatecznie istotnej wagi do problemu łączenia zagadnień teoretycz-
nych i praktyki zawodowej. Ciągle dominuje też dysproporcja między ilością wykładów i ćwi-
czeń, a ilością zajęć terenowych. Brakuje u nas tzw. programów ochotniczych dla różnych grup, 
takich jak np. kobiety w więzieniach, kobiety rozwiedzione, opieka zastępcza nad dziećmi czy 
młodzież z mniejszości wyznaniowych itp. W Stanach Zjednoczonych koncepcje takich pro-
gramów opracowują sami studenci, pracownicy naukowi, instruktorzy i osoby nadzorujące 
praktyki w terenie pomagają jedynie je wdrożyć. Problem, który tu sygnalizuję ma odzwiercie-
dlenie również w moich badaniach przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych, gdzie 
często w trakcie przeprowadzanego przeze mnie wywiadu przewijał się problem nadmiernego 
„teoretyzowania” na studiach, które nie przekłada się później według respondentów na ich od-
działywania pomocowe w zawodzie. 

Drugą istotną różnicą w obu systemach jest dobór kandydatów na studia. W Polsce jak 
wiadomo prawo o ubieganie się na studia daje zdany pozytywnie egzamin dojrzałości (matura), 
wcześniej były to egzaminy wstępne z przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, hi-
storia, język obcy. Ani poprzednio, ani obecnie nie przeprowadza się z kandydatem rozmowy. 
Nie bada się jego predyspozycji osobowościowych do wykonywania zawodu, mimo, że liczni 
autorzy różnych publikacji takie predyspozycje wymieniają jako element istotny. W Stanach 
Zjednoczonych rozmowa z kandydatem na studia ma znaczenie kluczowe. W jej trakcie pozna-
jemy nie tylko cechy kandydata, ale także pomagamy mu określić motywację, zainteresowania 
i umiejętności przydatne w prawidłowym wykonywaniu tego zawodu. Rozmowa ta po zakwa-
lifikowaniu kandydata na studia nie jest rozmową ostatnią, staje się ona częścią stałego procesu 
doradczego. System ten pozwala na wczesne wyeliminowanie z zawodu osób przypadkowych, 
co u nas niestety często ma miejsce, potwierdzają to także moje badania. 
Różne zdaje się też być rozumienie zdobytego wykształcenia w obu krajach. W Polsce absol-
went studiów wyższych uważa się już za specjalistę w danej profesji, w Stanach Zjednoczonych 
zaś taki absolwent wie, że dyplom kwalifikuje jedynie do przyjęcia do praktyki. 
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