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(artykuł ukazał się w  Polityka Społeczna 2/2003)

24 paŜdziernika 2002 r. prof. Jerzy Hausner - minister pracy i polityki społecznej spotkał
się ze środowiskiem polityków społecznych. Spotkaniu patronowało Polskie Towarzy-
stwo Polityki Społecznej i WyŜsza Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

Prof. Hausner wygłosił ponad godzinny wykład na temat nowej Strategii polityki społecz-
nej na lata 2002-2005, którą przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym celem spotkania było przedstawienie nowego podejścia rządu do spraw spo-
łecznych,głównie w zakresie odejścia od pasywnej polityki społecznej na rzecz działań
aktywizujących i motywacyjnych. Prof. Hausner omówił pięć podstawowych zagadnień,
kluczowych dla Strategii: (1) politykę wzrostu zatrudnienia i ochrony pracy, (2) koniecz-
ność reformy ubezpieczeń społecznych, (3) dalszy rozwój zabezpieczenia społecznego,
(4) budowanie nowoczesnej formuły dialogu społecznego oraz przygotowania Polski do
absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego.



Na wstępie prof. Hausner zdefiniował kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
podkreślając dwa wymiary marginalizacji związane z dyskryminacją jednostki oraz z ze-
rwaniem więzi społecznych. W pierwszym przypadku ograniczone moŜliwości działań
jednostki powodują marginalizację m.in. ze względu na złe rozwiązania prawne, które
sprzyjają pogłębianiu się nierówności. Złe przepisy prawne promują bowiem pewne gru-
py, a dyskryminują inne, co przyczynia się do wykluczenia społecznego grup poszkodo-
wanych. Drugim wymiarem marginalizacji jest zerwanie więzi społecznych, które charak-
teryzują się dezintegracją wspólnot ludzkich, w tym przede wszystkim rodziny. Zrywanie
tych więzi nie poszerza jednak wolności obywatelskich jednostki, ale, paradoksalnie,
ogranicza je we wszystkich aspektach aktywności ludzkiej.

Ze względu na powyŜsze naleŜy w chwili obecnej w sposób wielowymiarowy spojrzeć na
politykę społeczną. Jej celem powinno być poszukiwanie aktywnych działań i instrumen-
tów w celu ogólnej poprawy warunków Ŝycia. Polityka społeczna jako działalność prak-
tyczna powinna prowadzić do spójności społecznej, powinna być nośnikiem rozwoju i
postępu. To innowacyjne podejście do polityki społecznej jest konieczne takŜe ze wzglę-
du na kryzys państwa opiekuńczego i trwające dyskusje na temat nowego podejścia inte-
lektualnego i praktycznego do polityki społecznej w przyszłości.

Prof. Hausner scharakteryzował następnie sytuację społeczną w Polsce w 2002 r. Zwrócił
uwagę przede wszystkim na trwałość i dziedziczenie ubóstwa w Polsce, szczególnie na
terenach popegeerowskich, wysokie bezrobocie strukturalne, które staje się bezrobociem
powszechnym, a takŜe na konsekwencje wyŜu demograficznego dla rynku pracy. Szcze-
gólnie istotne było omówienie kwestii bezrobocia, które jest obecnie w Polsce najpowaŜ-
niejszym problemem społecznym. Profesor zaznaczył, Ŝe bezrobocie ma obecnie zupełnie
inny charakter aniŜeli w przeszłości, bowiem dotarło do duŜych miast, a takŜe bardziej
niŜ kiedykolwiek dotyczy obecnie osób z wykształceniem wyŜszym. Według referenta
warto zastanowić się w Polsce nad zwiększeniem zatrudnienia, a tym samym nad wyko-
rzystaniem sił produkcyjnych, gdyŜ w tej chwili zbyt duŜa część społeczeństwa jest bier-
na zawodowo. Ma to swoje konsekwencje nie. tylko dla polityki społecznej i wydatków
socjalnych z budŜetu państwa, ale takŜe dla sytuacji gospodarczej i kondycji polskich
przedsiębiorstw. Pojawia się jednak pytanie o sprawność administracyjną odpowiednich
słuŜb, w których panuje często bałagan i chaos. Chodzi tu głównie o publiczne słuŜby spo-
łeczne, które oprócz biurokracji i niechęci do koniecznych zmian - nie dysponują takŜe
wystarczającymi środkami finansowymi i stalą kadrą urzędniczą. Dla przykładu, urzędy
pracy nie są przygotowane do prowadzenia nowoczesnej polityki rynku pracy. Niektórzy
twierdzą nawet,Ŝe instytucje te słuŜą tylko do rejestracji bezrobotnych. Ponadto system
pomocy społecznej jest całkowicie oderwany od urzędów pracy. Instytucje te i ośrodki
pomocy społecznej mają być zreformowane w kierunku rzeczywistej pomocy poszkodo-
wanym, polegającej na wzmacnianiu działań motywacyjnych nad pasywnymi. Według re-
ferenta naleŜy integrować te instytucje, tworząc np. Centra Wsparcia.

Innym problemem, na który zwrócił uwagę prof. Hausner, jest niski poziom dialogu spo-
łecznego w Polsce, wynikający ze zbyt wysokiej asekuracji związków zawodowych przed
koniecznymi zmianami. W Komisji Trójstronnej musi być dobra wola, a często jej, nie-
stety, brakuje. W Polsce istnieją deficyty systemu adaptacyjnego, a takŜe problem repre-
zentatywności w Komisji Trójstronnej (tysiące partnerów chce uczestniczyć w pracach



Komisji). NaleŜy decentralizować Komisje do regionów, aby tam rozwiązywać konflikty
na szczeblu lokalnym. Akcentował takŜe, Ŝe dialog społeczny naleŜy uzupełniać dialo-
giem obywatelskim i samorządowym. Dowartościować naleŜy takŜe organizacje pozarzą-
dowe, m.in. poprzez wprowadzenie ustawodawstwa dotyczącego np. wolontariatu.

Ponadto coraz dotkliwszym problemem stają się fundusze celowe, które nie są w stanie
samosfinansować się. Dotyczy to głównie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a takŜe
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Mają one ogromne koszty admi-
nistracyjne, co po części jest powodem ich niewypłacalności. Osobnym problemem jest
Fundusz Pracy, którego 94% środków w 2002 r. wydano na wydatki pasywne. Oznacza
to, Ŝe na działania aktywizujące przeznacza się tylko 6% środków funduszu(!). Jak zatem
poradzić sobie z bezrobociem, jeśli nie przeznacza się znaczących środków na szkolenia
czy prace interwencyjne?

Prof. Hausner podkreślił takŜe, Ŝe nie moŜna spokojnie czekać na 5-procentowy wzrost
gospodarczy, który rozwiąŜe wszystkie problemy na rynku pracy, ale trzeba realizować
programy aktywizowania bezrobotnych, np. "Pierwsza Praca" czy "StaŜe zawodowe dla
absolwentów".

Wielką niewiadomą jest takŜe perspektywa integracji z Unią Europejską. MoŜe się oka-
zać, Ŝe w społeczeństwie polskim będzie rozczarowanie europejskie ze względu na brak
poprawy na rynku pracy. MoŜliwy jest przecieŜ takŜe scenariusz pogorszenia się sytuacji
zatrudnieniowej w Polsce.

W dalszej części wykładu prof. Hausner wyrazi pogląd o konieczności reformy emerytal-
nej, która została zdeformowana, głównie ze względu na brak przygotowania ZUS-u.
Istotnym błędem reformy było obciąŜenie finansów publicznych długoterminowymi kosz-
tami. Ponadto zagroŜeniem dla tych finansów były wysokie koszty pozostałych reform. O
ile bowiem reforma emerytalna była konieczna, to - według referenta - reforma zdrowia
juŜ taką nie była.

W dalszym ciągu wykładu prof. Hausner podkreślił fakt wielkiego wyzwania, jakie stoi
przed resortem pracy, a mianowicie dobrego przygotowania do absorpcji środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz będzie bowiem dysponował kwotą 2,1 mld
euro. Poinformował, Ŝe w ministerstwie trwają intensywne prace nad systemem zarządza-
nia i wdraŜania EFS w przyszłości, w tym głównie nad Sektorowym Programem Opera-
cyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Podsumowując swoje wystąpienie, prof. Hausner podkreślił, Ŝe celem Strategii jest wy-
pracowanie nowego podejścia do polityki społecznej, które odrzuca liberalizm, ale takŜe
pasywność. Na politykę społeczną trzeba spojrzeć jako na politykę kreowania szans Ŝy-
ciowych, kształtowanie motywacji i odpowiednich postaw społecznych, w tym samoza-
radności, przedsiębiorczości i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniają-
cych warunków. W myśl zasady subsydiarności naleŜy dowartościować samorządy, a tak-
Ŝe połoŜyć większy nacisk na edukację, informatyzację, kulturę i pracę. Nie moŜna konty-
nuować w dalszym ciągu takiego modelu państwa opiekuńczego, gdzie rodzi się bierność
i apatia. Zdaniem Profesora naleŜy w dalszym ciągu poprawiać warunki instytucjonalne
w kierunku profesjonalnie zarządzanych agend, a nie zbiurokratyzowanych i niewydol-
nych instytucji, racjonalizować wydatki publiczne, szczególnie na cele socjalne, które po-



zwolą stopniowo równowaŜyć budŜet. Zaznaczył, Ŝe zdaje sobie sprawę z olbrzymich
trudności, jakie są do pokonania, ale budowa zdrowego modelu polityki społecznej jest
nieunikniona i potrzebna.

W trakcie spotkania prof. Hausner przedstawił wiele interesujących danych i wskaźni-
ków, które doskonale uzupełniały wykład.

W czasie dyskusji i wymiany opinii głos zabrali m.in.: prof. J. Auleytner, prof. A. Frąckie-
wicz-Wronka, prof. J. Supińska, prof. Z. Pisz, prof. K. Łastawski, prof. L. Dziewięcka-
-Bokun, dr E. Trafiałek. Pojawiły się w niej ciekawe spostrzeŜenia dotyczące np. słusznej
koncepcji decentralizacji polityki społecznej, a z drugiej strony praktyki centralizowania
systemu słuŜby zdrowia, kwestii realnej oceny wysokich kosztów pracy w Polsce. Zada-
wano takŜe szczegółowe pytania dotyczące ustawy o zatrudnieniu socjalnym czy progra-
mu aktywizacji dla absolwentów.

Na zakończenie spotkania prof. J. Auleytner - prezes PTPS, poddał do przemyślenia po-
mysł budowy, na wzór niemiecki, rocznego budŜetu socjalnego, który mógłby być receptą
na stabilizację systemu wydatków socjalnych państwa. Propozycję tę prof. Hausner i inni
uczestnicy spotkania przyjęli z duŜym zainteresowaniem.
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