
Art.116 Pracownik socjalny - wymagania
1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych 
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:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
Pracownikami socjalnymi  mogą być także osoby, które przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymały 
dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, lub , które do dnia 1 stycznia 
2008 r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub, 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 i uzyskały  dyplom ukończenia tych studiów.
Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe 
magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu 
dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2. Ustala się 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zawichoście  zatrudnia  3 pracowników socjalnych. Gmina 
Zawichost jest podzielona na rejony opiekuńcze. Każdy z pracowników  ma przydzielony rejon. 
Pracownik socjalny swoją pracę wykonuje  w środowiskach podopiecznych. Współpracuje z 
różnymi instytucjami takim  jak  min  policja, szkoły , sąd, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni.
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Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. praca socjalna

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z 
pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw 
osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 
przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji 
tych zadań

4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego 
możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje 
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu 
pomocy

5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową 
oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji 
takich osób i rodzin

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych 
i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. 

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :

1. kierować się zasadami etyki zawodowej

2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa 
tych osób do samostanowienia

3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i 
dostępnych formach pomocy

5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po 
ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny

6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
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