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KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

„Art. 67. 1.Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.(…)

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych

środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego (…).”

___________       __________

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

„Widoczna jest tendencja wzrostu znaczenia zabezpieczenia społecznego w  

polityce społecznej współczesnych państw i wynikająca z niej konieczność 

rozbudowy instytucji służących jego skutecznej realizacji przy pomocy 

młodych, dobrze wykształconych, kompetentnych pracowników”.



Ukończenie specjalności umożliwia:

- zapoznanie się ze sferą zabezpieczenia społecznego, 
jej instytucjami i zadaniami do których zostały powołane,

- nabycie umiejętności posługiwania się różnymi instrumentami, które 
służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka i 

rozwiązywaniu problemów z tym związanych, a zarazem
kształtują poczucie bezpieczeństwa socjalnego. 
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Nabyta wiedza i pozyskane umiejętności powinny przygotowywać 
do podjęcia pracy

w instytucjach rządowych (na szczeblu centralnym i wojewódzkim)
i samorządowych (na poziomie województwa, powiatu i gminy), 

użyteczności publicznej i  innych, 
związanych z misją pomocy 

grupom społecznym wymagającym wsparcia .
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Do instytucji zajmujących się rozwojem i wsparciem grup ludności słabszych ekonomicznie, 

w których można znaleźć zatrudnienie,

należą:

Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki 

Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje pomocy 

społecznej (domy pomocy społecznej , placówki opiekuńczo-wychowawcze , 

ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia , placówki specjalistycznego 

poradnictwa,  ośrodki interwencji kryzysowej, świetlice środowiskowe), 

organizacje non-profit  zajmujące się problematyką pomocy grupom słabszym 

ekonomicznie (spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia).
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Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludności

Realizowane przedmioty:

1.Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej
2. Systemy zabezpieczenia społecznego 

3. Ubezpieczenia emerytalne
4. Ubóstwo i wykluczenie społeczne

5. Organizacje i instytucje pomocy społecznej
6. Samorządowa polityka społeczna
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W ramach przedmiotu:

„Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej”
poruszane są zagadnienia takie jak:

Rola rozwiązań doktrynalno-ustrojowych w kreowaniu polityki społ. 
Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej. 

Międzynarodowe standardy i uwarunkowania polityki społecznej. 
Znaczenie ekonomii społecznej we współczesnej polityce społecznej. 

Polityka społeczna wobec problemów migracyjnych. 
Dialog społeczny a polityka społeczna. 
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W ramach przedmiotu:

„Systemy zabezpieczenia społecznego ”
Poruszane są zagadnienia takie jak:

Istota, geneza i etapy rozwoju zabezpieczenia społecznego. 
Formy organizacyjno-prawne zabezpieczenia społecznego 

i zasady ich realizacji. 
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaopatrzenie społeczne i 

opieka społeczna 
w praktyce zabezpieczenia społecznego w Polsce.
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W ramach przedmiotu:

„Ubezpieczenia emerytalne”
omawiane są zagadnienia takie jak:

Istota ubezpieczenia emerytalnego. 
Rodzaje systemów emerytalnych oraz metody finansowania emerytur.

Sposoby kalkulacji i wypłaty świadczeń emerytalnych. 
Szczegółowa charakterystyka zasady organizacji i funkcjonowania 

trójfilarowego systemu emerytalnego w Polsce 
(I-ZUS, II-OFE, III- PPE, IKE, IKZE, PPK).
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W ramach przedmiotu:

„Ubóstwo i wykluczenie społeczne”
poruszane są zagadnienia takie jak:

Pojęcie ubóstwa.
Pomiar ubóstwa (kryteria, linie, wskaźniki) i 

konsekwencje stosowania różnych metod badawczych. 
Przyczyny, rozmiary i skutki zjawiska ubóstwa w Polsce.

Działania na rzecz ograniczania sfery ubóstwa  i ich skuteczność.
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W ramach przedmiotu:

„Organizacje i instytucje pomocy społecznej”
poruszane są zagadnienia takie jak:

Rodzaje instytucji tworzonych na potrzeby pomocy społecznej. 
Cechy charakterystyczne organizacji działających w pomocy społecznej. 
Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania organizacji non-profit. 

Regionalne zróżnicowanie aktywności pozarządowych 
instytucji pomocy społecznej. 

Zagrożenia i patologie dotykające organizacje pożytku publicznego.
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W ramach przedmiotu:

„Samorządowa polityka społeczna”
omawiane są zagadnienia takie jak:

Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju. 
Pomoc społeczna w gminie i powiecie. 

Rola samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia. 
Prorodzinna polityka samorządu terytorialnego. 

Adresowane programy społeczne samorządu terytorialnego. 
Czynniki determinujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych.
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Po ukończeniu specjalności Absolwent powinien:

- posiadać poszerzoną wiedzę na temat 
uwarunkowań zjawisk społecznych,

- znać zasadnicze problemy rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz pracy samorządowej i organizacji pozarządowych 

na rzecz różnych grup społecznych,

- rozumieć i umieć analizować 
przyczyny problemów społecznych.
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Łączna liczba godzin: 180,

czas kształcenia - 2 semestry.
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Kontakt informacyjny :

dr Piotr Zieliński
Piotr.Zielinski@umcs.lublin.pl
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