
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Z początkiem 2014 r. wszedł w życie art. 121a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Przepis ten został dodany do wspomnianej ustawy w wyniku nowelizacji dokonanej 

ustawą z dnia 18 marca 2011 r. 

Na mocy wskazanego przepisu przewidziano, że pracownik socjalny będzie miał możliwość 

korzystania z poradnictwa świadczonego przez tak zwanych superwizorów pracy socjalnej. Celem 

przedmiotowego poradnictwa, jak wynika z art. 121a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jest 

„zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych 

usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego” pracowników socjalnych. 

Ustawa określa, że w celu podjęcia pracy jako superwizor pracy socjalnej konieczne jest 

ukończenie szkolenia z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. 

Dookreślenie tych wymagań pozostawiono ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego, który w drodze rozporządzenia może określić między innymi minimum programowe 

rzeczonego szkolenia, sposób i tryb szkolenia, podmioty uprawnione do jego prowadzenia oraz zasady 

nadzoru merytorycznego nad szkoleniami. Ponadto ustawodawca przewidział, że rozporządzenie to 

powinno określać także tryb sporządzania i udostępniania do wiadomości publicznej list 

certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej. 

Warto zauważyć, że wspomniane rozporządzenie do dziś nie zostało wydane. W konsekwencji 

osoby uczestniczące w różnego rodzaju kursach i studiach podyplomowych z zakresu superwizji pracy 

socjalnej nie mogą mieć pewności co do tego, czy zajęcia, na które uczęszczają, okażą się 

wystarczające do podjęcia działalności jako superwizor pracy socjalnej zgodnie z przepisami 

rozporządzenia, które zostanie wydane w przyszłości. Podobne wątpliwości wynikają z faktu 

nieokreślenia w przepisach wykonawczych trybu nadawania oraz wzoru certyfikatu superwizora pracy 

socjalnej. 

Wydaje się, że nieprzyjęcie stosownych przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 121a 

ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, stanowi istotne utrudnienie dla właściwego rozwoju superwizji 

pracy socjalnej. Podkreślić przy tym wypada, że wspomniana delegacja ustawowa została uchwalona 

jeszcze w 2011 r., zatem wielu zainteresowanych, na przykład pracownicy socjalni, osoby 

zainteresowane podjęciem pracy jako superwizor pracy socjalnej, liczyło na to, że w momencie 

wejścia w życie przepisów ustawowych dotyczących tego zagadnienia znane będą także właściwe 

przepisy wykonawcze. 

Ze względu na to, że delegacja ustawowa wskazuje jedynie na możliwość wydania 

przedmiotowego rozporządzenia, proszę Pana Ministra o rozważenie podjęcia stosownych działań 

legislacyjnych w tym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 

 


