
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2020 r. 

Poz. 664 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych 

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług spo-

łecznych (Dz. U. poz. 1818) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) minimum programowe i wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkoleń z zakresu: zarządzania i orga-

nizacji usług społecznych, opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacji 

społeczności lokalnej; 

2) wymagania dotyczące kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia, o których mowa w pkt 1. 

§ 2. 1. Minimum programowe szkolenia z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych obejmuje następujące 

moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawa regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin; 

2) problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki 

o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny; 

3) definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych 

systemów usług społecznych – 4 godziny; 

4) metody prowadzenia rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz 

opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin; 

5) usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu 

mieszkańców – 10 godzin; 

6) programowanie lokalnej polityki społecznej w obszarze usług społecznych, z uwzględnieniem współpracy między- 

instytucjonalnej – 5 godzin; 

7) zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordy-

nowanie, realizowanie, monitorowanie i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin; 

8) realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wyko-

nawców usług społecznych – 5 godzin; 

9) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy 

lub gmin – aspekty techniczne związane z rozwijaniem i koordynacją lokalnego systemu usług społecznych – 

5 godzin; 

10) opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny; 
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11) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z do-

świadczeniem migracyjnym – 4 godziny; 

12) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z part-

nerami społecznymi – 3 godziny. 

2. Minimum programowe szkolenia z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych 

obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny; 

2) zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny; 

3) problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki 

o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz per-

sonalizację i integrację usług – 4 godziny; 

4) metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz dzia-

łań wspierających – 10 godzin; 

5) metodyka opracowania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin; 

6) praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radze-

nia sobie w sytuacjach trudnych – 9 godzin; 

7) korzystanie z informacji o usługach społecznych realizowanych przez centrum usług społecznych oraz dostępnych 

w centrum działaniach wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów 

usług społecznych – 5 godzin; 

8) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z do-

świadczeniem migracyjnym – 4 godziny; 

9) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z part-

nerami społecznymi – 3 godziny. 

3. Minimum programowe szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej obejmuje następujące moduły oraz 

liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację: 

1) centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, 

organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin; 

2) animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin; 

3) metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin; 

4) kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz 

animatora lokalnego – 7 godzin; 

5) planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności 

lokalnej – 8 godzin; 

6) metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz 

współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne 

formy pracy środowiskowej – 10 godzin; 

7) doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin; 

8) gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin; 

9) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z do-

świadczeniem migracyjnym – 4 godziny; 

10) rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z part-

nerami społecznymi – 3 godziny. 

§ 3. Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych powinna posiadać: 

1) tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psy-

chologia, nauki o rodzinie, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, organizacja 

i zarządzanie lub zarządzanie oraz 

2) udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 150 godzin zajęć związanych z realizacją kształce-

nia lub szkolenia w zakresie zarządzania i realizacji usług społecznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, albo udokumentowane co naj-

mniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących te usługi. 
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§ 4. Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług 

społecznych powinna posiadać: 

1) tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psy-

chologia, nauki o rodzinie, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia oraz 

2) udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 150 godzin zajęć związanych z realizacją kształce-

nia lub szkolenia w zakresie organizacji usług społecznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, albo udokumentowane co najmniej pięcio-

letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub stanowisku koordynującym w podmiotach wykonujących te 

usługi. 

§ 5. Kadra dydaktyczna prowadząca szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej powinna posiadać: 

1) tytuł zawodowy magistra na kierunku lub w zakresie: prawo, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psy-

chologia, nauki o rodzinie, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia oraz 

2) udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 150 godzin zajęć związanych z realizacją kształce-

nia lub szkolenia w zakresie organizacji społeczności lokalnej, pracy środowiskowej lub animacji społeczności lokal-

nej albo udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub stanowisku ko- 

ordynującym w podmiocie realizującym organizację społeczności lokalnej, pracę środowiskową lub animację spo-

łeczności lokalnej. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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