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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Struktura i organizacja pomocy społecznej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Structure and Organization of Social Assistance 

Kierunek studiów  Praca socjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

Język wykładowy Polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr Katarzyna Lenart-Kłoś 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 II 6 

ćwiczenia 30 II 

 

Wymagania wstępne - 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1- zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi pojęciami, podmiotami, instytucjami pomocy 
społecznej w Polsce na tle wybranych systemów pomocy społecznej w państwach europejskich 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Absolwent zna i rozumie podstawy prawne działalności 
zawodowej pracownika socjalnego określone przez Ustawę o 
pomocy społecznej  

K_W04 

W_02 Absolwent zna i rozumie strukturę i funkcjonowanie systemu 
pomocy społecznej w Polsce 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat 
instytucji pomocy społecznej do analizy problemów klientów 

K_U02 

U_02 Absolwent potrafi wypowiadać się na tematy dotyczące 
organizacji pomocy społecznej i formułować swoje wypowiedzi 
do różnych odbiorców i różnych grup klientów 

K_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów 
poznawczych i praktycznych dotyczących struktury pomocy 
społecznej samodzielnie lub z pomocą specjalisty 

K_K03 

K_02 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
na temat struktury i organizacji pomocy społecznej i 
poszerzania jej w celu udoskonalenia warsztatu pracy 
pracownika socjalnego  

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Społeczno-ekonomiczne przesłanki powstania systemu pomocy społecznej w Polsce 
Struktura i zasady funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. 
Analiza aktualnej struktury organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. 
Istota, cele, zadania, zakres i formy pomocy społecznej w świetle Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. 
Systemy pomocy społecznej w wybranych państwach europejskich. 
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Podstawowe instytucje pomocy społecznej w Polsce i 
ich zadania.  
Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa. Zadania rządowe i samorządowe w 
zakresie pomocy społecznej.  
Struktura pomocy społecznej (ustawowe regulacje, przykładowa struktura w wybranej gminie, 
mieście powiecie, zadania samorządu lokalnego i administracji rządowej, obowiązujące akty 
prawne). 
Współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi. 
Pomoc społeczna jako profesja, pracownik socjalny – kształcenie, wiedza, umiejętności, role 
zawodowe, status zawodowy, kierunki zmian w profesjonalizacji pracowników pomocy społecznej.  
Rodzaje działań podejmowanych na rzecz wybranych grup klientów pomocy społecznej: 
bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób starszych, uzależnionych, rodzin 
dysfunkcyjnych 
Prezentacja dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania pomocy społecznej. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny, 
kolokwium 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

W_02 Wykład konwersatoryjny,  
praca z tekstem 

Egzamin pisemny, 
kolokwium 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Studium przypadku, 
dyskusja 

Obserwacja Karta aktywności 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta aktywności 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja, Egzamin 
pisemny, kolokwium 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium, karta 
aktywności  

K_02 Dyskusja Obserwacja, Egzamin 
pisemny, kolokwium 

Protokół egzaminu, karty 
egzaminacyjne, 
uzupełnione i ocenione 
kolokwium, karta 
aktywności  

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Na zaliczenie przedmiotu składa się zaliczenie ćwiczeń i wykładu. 

Na zaliczenie ćwiczeń składa się obecność na zajęciach (20%), aktywność na zajęciach (20%) i pisemne 

zaliczenie (60%). Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione, każdą kolejną należy odrobić 

podczas konsultacji.  

Zaliczone ćwiczenia są podstawą przystąpienia do egzaminu. Egzamin pisemny ma na celu 

sprawdzenie, w jakim stopniu studenci przyswoili wiedzę dotyczącą struktury i organizacji pomocy 

społecznej.  

Warunki zaliczenia egzaminu: 

ocena niedostateczna – uzyskanie poniżej 50% ogólnej punktacji z egzaminu 

ocena dostateczna – od 50% pkt. 

ocena dostateczna plus – od 60% pkt. 

ocena dobra – od 70% pkt. 
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ocena dobra plus – od 80% pkt. 

ocena bardzo dobra - od 90% pkt.  

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

90 (60 zajęć i 30 konsultacji) 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

90 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Brągiel J., Badory S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 
społecznej, Opole 2005 
Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009 
Musielewicz A., Rutkowska A., Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej, Bydgoszcz 2010 
Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008 
Żukiewicz A., Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej, Wrocław 2002. 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593; tekst ujednolicony Dz.U. 
2013 poz. 182). 
Strona internetowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Literatura uzupełniająca 

Leś E., Zasada subsydiarności w pomocy społecznej. Doświadczenia niemieckie a praktyka pomocy 
społecznej w Polsce, w: B. Kromolicka (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z 
problemów działania i kształcenia, Toruń 2005. 
Marzec-Holka K. (red.), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003. 

 

 


