
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Majera 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 lutego 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Szanowny Panie Profesorze! 

Na mocy rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 r. wprowadzono 

podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2018 r. 

Celem tej zmiany było zmniejszenie liczby dyscyplin naukowych. Określono dziedziny nauk i w każdej 

z nich – dyscypliny nauki. W ramach dziedziny nauk społecznych wyróżniono m.in. nauki o polityce i admi-

nistracji. W tych ramach kształci się studentów z zakresu polityki społecznej oraz prowadzi badania nauko-

we. Wydaje się, że z uwagi na dobro rozwoju nauki winno się wyodrębnić dyscyplinę „polityka społeczna 

i nauki o rodzinie”. 

Polityka społeczna to, najogólniej mówiąc, przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje 

pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów spo-

łecznych. Polityka społeczna jako dziedzina nauk społecznych zajmuje się teorią polityki społecznej. Nauka 

o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych 

partii politycznych, a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi, w szcze-

gólności w odniesieniu do wsparcia rodziny. Wśród wielu celów polityki społecznej możliwe jest wyróżnie-

nie następujących: 

– bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług w sytuacji wystąpienia ryzyka 

socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość, śmierć, bezrobocie); 

– inwestycje w człowieka, czyli tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia 

(są czynnikiem rozwoju ekonomicznego, sprawiając, że wartości socjalne uzależnione są od polityki gospo-

darczej); 

– ład społeczny, będący podstawą stabilizacji życiowej ludzi, współpracy w osiąganiu celów, tolerancji 

różnic między ludźmi (wartość pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji poli-

tycznej); 

– życie rodzinne – akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do wartości związków między ludźmi 

i poczucia bezpieczeństwa na podstawie więzi emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych gene-

racji wymaga wsparcia rodzin, nie tylko ubogich i nie tylko materialnego, ze strony osób i instytucji. Rodzina 

jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania bardzo różnych dziedzin wiedzy. W ostatnim czasie kłopoty 

z przyrostem naturalnym, ustaleniem prawnej definicji rodziny, regulacją urodzeń oraz moralnymi i etycz-

nymi aspektami funkcjonowania tej podstawowej komórki społecznej spowodowały konieczność wzmożone-

go zainteresowania badaczy tym właśnie obszarem nauki. 

Polityka społeczna zajmuje się każdą istotną dla organizacji życia publicznego kwestią społeczną, tj. każ-

dym zjawiskiem, które na masową skalę stanowi o braku komfortu życia społecznego i może okazać się do-

tkliwe dla potencjału osobowego społeczeństwa. Brak zapobiegania narastającym problemom społecznym 

może prowadzić do upośledzenia poszczególnych środowisk i kategorii ludności oraz zakłócić funkcjonowa-

nie społeczeństwa. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Majer 
 


