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WPROWADZENIE 
 
 
 

Wiosną 2008 roku dyskutowaliśmy podczas prywatnej rozmowy o polskiej 
polityce społecznej i wyzwaniach związanych z jej rozwojem. Dyskusja koncentro-
wała się na podstawowych zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach w naszym kraju 
– w myśleniu o polityce społecznej (w sferze idei przewodnich organizujących pod-
stawy dla praktyki) – w ustawodawstwie socjalnym, które z założenia ma pozwalać 
przekładać idee na działania. Rozmawialiśmy też o praktyce – instytucjach, instru-
mentach, inicjatywach i konkretnych projektach, które z założenia mają przybliżać 
nas do socjalnej szczęśliwości. I często rzeczywiście prowadzą do lepszego, bez-
pieczniejszego jutra dla wielu osób. W trakcie rozmowy zorientowaliśmy się, że  
kluczową ideą a zarazem instrumentem współczesnej, nowej polityki społecznej 
(zwanej coraz częściej aktywną polityką społeczną lub też polityką aktywizacji i inte-
gracji społecznej), jest strategia – a właściwie strategiczne myślenie i działanie. Stra-
tegia ma z jednej strony charakter idei, wyobrażenia o pożądanym i realnym charak-
terze działań. Jak twierdził Norman Johnson, współczesna polityka społeczna pod 
postacią przeobrażonego welfare state, opiera się na przekonaniu, że w naszym za-
sięgu jest zdecentralizowana, racjonalna i efektywna ekonomicznie polityka, dla któ-
rej warunki da się rozpoznać, określić, zaplanować i zbudować1. I niezależnie, jakimi 
torami toczyłaby się nasza dyskusja na temat współczesnej polityki społecznej (nie 
ważne czy w gronie akademickim, czy też wśród praktyków), jej przedmiotem bę-
dzie właśnie sposób (i skuteczność) rozpoznania, planowania i realizacji społecznych 
(w tym socjalnych) inicjatyw. Strategia jest konkretnym instrumentem kierunkowa-
nia i programowania działań społecznych. To zbiór reguł, które metodycznie pro-
wadzone pozwalają na efektywne działanie, uprawdopodabniając jednocześnie 
sukces podejmowanych przedsięwzięć. Odkrywanie i stosowanie tych reguł stanowi 
szansę na skuteczne budowanie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w sferze 
instytucjonalnej i społecznej na rzecz kształtowania ładu społecznego.  

 
 

                                                 
1  Johnson, N. State Welfare, w: P. Alcock, A. Erskine, M. May (red.), The Student’s Companion to Social 

Policy. Blackwell Publishing, Oxford 2003.  
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Podmioty instytucjonalne różnego szczebla, realizujące zadania polityki 
społecznej i gospodarczej, prowadzą działania według i poprzez przygotowane 
wcześniej strategie. Niezależnie czy mówimy o globalnej polityce społecznej, euro-
pejskiej, narodowej, czy regionalnej lub lokalnej, to podstawy do podejmowanych 
działań odnajdujemy w dokumentach o charakterze strategicznym. O Ile strategie 
działania przygotowywane przez podmioty sektora prywatnego – przedsiębiorstwa, 
korporacje – dają się łatwo weryfikować, gdyż pozycja firmy na rynku, zyski i pozy-
tywne wybory konsumentów dóbr i usług odzwierciedlają trafność zapisów wy-
tycznych dla dalszej aktywności oraz skuteczność (względnie efektywność) ich 
wdrażania – o tyle w polityce społecznej trudniej o tak jednoznaczne oceny. Co 
więcej można odnieść wrażenie, że pomimo, iż strategie stały się jednym z filarów 
realizacji współczesnej polityki społecznej, wciąż ma miejsce proces odkrywania  
korzyści płynących z ich realnego, prawidłowego wykorzystania. Wydaje się, że  
zaczynamy uczyć się tego, że nie jest sztuką przygotowanie strategii – ważna jest  
jej adekwatność, stale kontrolowana przydatność oraz przekonanie tych, którzy  
strategię wdrażają, o jej użyteczności. Aby proces „uczenia się” wartościowego  
strategicznego myślenia i działania postępował w polityce społecznej, skutecznie 
niezbędny jest naukowy „namysł” nad tym zagadnieniem w celu jego praktycznego 
zastosowania.  

 
Pomysł wydania książki na temat strategii w polityce społecznej zrodził się 

podczas naszej dyskusji – naukowców i praktyków. Chcieliśmy wydać interdyscypli-
narną książkę, która byłaby zbiorem inspiracji w tworzeniu i realizacji strategii, które 
płyną ze środowiska naukowego do praktyków i odwrotnie; przeglądem najistot-
niejszych dla współczesnej polityki społecznej aktów strategicznych oraz jednocze-
śnie oceną jakości procesu orientacji polityki społecznej w kierunku strategicznego 
diagnozowania, planowania, wdrażania i oceny skutków działań. Celem pracy jest 
ukazanie różnorodnych aspektów tworzenia i wdrażania strategii, zarówno na po-
ziomie globalnym jak i przede wszystkim na poziomie lokalnym. Zebrane w niniej-
szej książce teksty zostały napisane przez ekspertów, mających doświadczenie  
zarówno teoretyczne, jak praktyczne, od lat rozwijających polską politykę społeczną 
w ramach aktywności akademickiej, jak i „własnymi rękami” dotykających spo- 
łecznych problemów poprzez działalność pomocową, aktywizującą. Liczymy, że 
przedstawione w tej pracy różne perspektywy strategii w polityce społecznej będą 
stanowiły wartościowy materiał dla wszystkich tych, którzy zajmują się polityką  
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społeczną, zarówno w teorii jak i praktyce. Jeśli po lekturze książki odkryją Państwo  
potrzebę dalszego rozwijania dyskursu wokół roli strategii w polityce społecznej, 
jeśli czytelniejszy będzie sposób konstrukcji strategii, jako zbioru instrumentów  
działania, jeśli zdiagnozowany zostanie potencjał własnej instytucji, czy też gminy,  
powiatu, regionu i odkryta zostanie szansa, że można skutecznie zmieniać otaczają-
cą nas rzeczywistość – cel książki zostanie osiągnięty. 

 
W tym miejscu pragniemy podziękować autorom poszczególnych roz- 

działów za wzięcie udziału w naszym projekcie i napisanie inspirujących, ciekawych 
tekstów, a recenzentom pracy – prof. Julianowi Auleytnerowi i prof. Krzysztofowi 
Piątkowi złożyć wielki ukłon za cenne uwagi na temat dzieła. 

 
 

Zdzisław Biszewski 

Dyrektor 
Mazowieckiego Centrum  

Polityki Społecznej 

Mirosław Grewiński 
Arkadiusz Karwacki 

 
(Redaktorzy Książki) 
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Mirosław Grewiński,  
Arkadiusz Karwacki  
 
 

Strategia – istota, reguły i wyzwania implementacji  
ze środowiska biznesu do polityki społecznej 

 
 
 

1.  Wprowadzenie 
 
Podejście strategiczne w polityce społecznej jest ciągle nowym tematem, 

który nie został w wyczerpujący sposób przeanalizowany naukowo. Polityka spo-
łeczna, jako nauka nie interesowała się podejściem strategicznym, gdyż do niedaw-
na problematykę tą zajmowała się przede wszystkim teoria organizacji i zarządzania. 
Tymczasem wielu instytucjom publicznym, zajmującym się polityką społeczną i pra-
cującym w nich praktykom odpowiedzialnym za przygotowywanie strategii spo-
łecznych, kreowanie długofalowych planów rozwoju przysparza wielu problemów, 
których nie są oni w stanie rozwiązać samodzielnie. Stąd też pomysł, aby w niniej-
szej publikacji zająć się strategiami społecznymi – zarówno od strony teoretycznej, 
jak i praktycznej.  

Wydaje się bowiem, że umiejętność kreowania strategii, jej zaplanowania,  
a następnie wdrożenia i monitoringu rezultatów jest niezwykle potrzebne we 
współczesnej polityce społecznej. Tendencje do wprowadzania do polityki spo- 
łecznej rozwiązań, które sprawdziły się w sektorze komercyjnym i biznesowym  
są obserwowane, co najmniej od trzech dziesięcioleci w Europie Zachodniej, a od 
dekady także w Polsce. Rozwiązania w duchu nowego zarządzania publicznego, 
menedżeryzacja organizacji systemów polityki społecznej spowodowała wyraźne 
zainteresowanie się polityki społecznej narzędziami wykorzystywanymi najpierw  
w wojskowości a potem w teorii i praktyce zarządzania. Ponadto procesy rekon-
strukcji państwa opiekuńczego, krytyka racjonalności wydatków publicznych na cele 
społeczne, zbiurokratyzowane i operacyjne działanie instytucji publicznych, wymusi-
ły działania, które zakończyły się większym urynkowieniem i uspołecznieniem usług 
społecznych, a nawet prywatyzacją niektórych segmentów. To z kolei spowodowało 
konieczność lepszego planowania i ewaluacji rezultatów przez państwo. Rezultaty 
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te nie były osiągane już przez „zaufane” podmioty sektora publicznego, ale przez 
różnorodne instytucje z poszczególnych sektorów. Podejście strategiczne było więc 
z jednej strony konieczne z powodów narastającej potrzeby lepszej racjonalności  
i efektywności wydatków, z drugiej ze względu na pojawienie się nowych dostar-
czycieli usług, których trzeba było lepiej monitorować. 

Do profesjonalizacji podejścia strategicznego w polityce społecznej, oprócz 

poszukiwania nowych instrumentów i metod biznesowych, które mogłyby być za-

stosowane do lepszego planowania publicznej polityki społecznej, przyczyniła się 

także interdyscyplinarność i dyfuzja nauk społecznych. Podejście strategiczne spo-

pularyzowała także Komisja Europejska, która już od co najmniej dwóch dekad 

przywiązuje niezwykłą wagę do strategicznego planowania zarówno w sferze po- 

lityki społecznej, ale także w polityce funduszy strukturalnych, polityce rozwoju  

obszarów wiejskich czy polityce zatrudnienia. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wejście 

Polski do Unii Europejskiej wymusiło na naszym kraju kompleksowe przygotowanie 

długoletnich strategii i planów, które w sposób bardziej spójny i przejrzysty wska-

zywałyby cele i priorytety rozwoju Polski, a także konieczne działania i rezultaty. Nie 

oznacza to oczywiście, że w Polsce przedakcesyjnej nie były przygotowywane plany, 

ale trzeba jednak podkreślić wyraźnie, że tak skoordynowane i spójne programo- 

wanie jak po naszej akcesji do Wspólnoty nie było w Polsce wcześniej znane. Tym 

bardziej w realizacji polityki społecznej.  
Na wstępie należy podkreślić, że myślenie strategiczne rzeczywiście zrodziło 

się na gruncie teorii zarządzania, jeśli nie będziemy brać pod uwagę nauk o woj-
skowości, gdzie po raz pierwszy użyto terminu strategia (wojenna). Jednak to na 
gruncie teorii zarządzania odnajdujemy refleksję na temat zasad budowania, rekon-
struowania i wykorzystywania strategii w trosce o skuteczną i efektywną działalność 
różnorodnych organizacji i instytucji. Teoria zarządzania w klasycznym ujęciu zaj-
mowała się przede wszystkim sektorem rynkowym, biznesowym, dlatego można 
byłoby postawić kluczowe pytanie – jak się ma biznes (postrzegany, jako skon-
centrowany jedynie na pieniądzu) do polityki społecznej, która często wystę-
puje, jako system prewencji, alarmowania i interwencji wobec skutków 
ubocznych (dysfunkcji) wynikających z działalności biznesowych, wypełniają-
cych przestrzeń ekonomiczną państwa? Strategia w biznesie wykorzystuje 
przede wszystkim instrumentarium marketingu a ten apriorycznie odbierany jest, 
jako nie do końca uczciwy, oparty na manipulacji, pozbawiony wartości i emocji, 
oparty na sprzedaży produktów czy usług poprzez zaprzedanie „wyższych” idei. 
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Tymczasem współczesna polityka społeczna – zwłaszcza ta spod szyldu active social 

policy, którą w Polsce staramy się intensywnie rozwijać od momentu naszej akcesji 
do struktur Unii Europejskiej – to polityka oparta na strategiach – generowanych 
przez podmioty międzynarodowe, państwowe, regionalne, czy lokalne. Na wszyst-
kich tych poziomach powstają strategie polityki społecznej, które mają na celu  
diagnozować sytuację społeczną i wyznaczać długofalowe kierunki i priorytety dzia-
łania. Przykładów strategii europejskich jest wiele – Strategia Lizbońska, Europejska 
Strategia Zatrudnienia, Europejska Strategia Integracji Społecznej, Europejska Stra-
tegia Kształcenia Ustawicznego, Strategia e-Europe i inne. Krajowe czy narodowe 
strategie dotyczą także różnorodnych zagadnień. Dla przykładu w Polsce w ostat-
nich latach przygotowano Narodową Strategię Spójności (NSS), Narodowe Stra- 
tegiczne Ramy Odniesienia (NSRO), Narodową Strategię Zatrudnienia na lata  
2007–2013, Narodową Strategię Integracji Społecznej dla Polski. Na szczeblach  
regionalnych każde województwo ma przynajmniej kilka strategii – jedną ogólną 
strategię rozwoju województwa i strategie sektorowe, dotyczące m.in. polityki spo-
łecznej (np. Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, czy Strategia Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie polityki społecznej). Nawet powiaty  
i gminy dysponują strategiami rozwoju lokalnego. W każdej gminie i powiecie jest 
ustawowy obowiązek przygotowania i realizacji gminnych i powiatowych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.  

Przykłady te pokazują, że współcześnie istnieje olbrzymie zapotrzebowanie 
na strategiczne myślenie i działanie wykazywane przez instytucje UE, państwo i jego 
instytucje, jak i przez samorządy lokalne oraz samoorganizujących się obywateli. 
Wykazywane – nie znaczy rozumiane i realnie wykorzystywane, i to jest odpowiedź 
na stawiane pytanie na temat celu tej pracy. Wydaje się, że dyrektywy związane  
z myśleniem i działaniem strategicznym płynące ze strony biznesu są po- 
tencjałem, a nie zagrożeniem dla podmiotów realizujących zadania z zakresu 
polityki społecznej w drodze do skutecznej i efektywnej praktyki. Katya Andre-
sen, pisząc o metodach marketingowych w działaniach prospołecznych prowadzo-
nych przez sektor non-profit stwierdza, że: „(…) marketing prowadzony w sposób  

profesjonalny i etyczny oznacza wpływanie na ludzi, a nie manipulowanie nimi. (…) 

Niemoralne jest marnowanie użytecznej wiedzy i stosowanie nieefektywnych metod do 

rozwiązywania kwestii społecznych. (…) Ci z nas, którzy pracują dla społecznego dobra, 

są moralnie zobowiązani do tego, by być efektywnymi i skutecznymi w docieraniu do tak 

dużej liczby ludzi, jak to tylko możliwe. Jeśli nie potrafimy przedstawić naszych racji  
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w sposób, który skłoni ludzi do działania, oznacza to, że zawiedliśmy i straciliśmy cenny 

czas, a często pieniądze (…)” (Andresen 2007, s. 22–23). W pełni zgadzamy się, z tym 
stanowiskiem.  

Przygotowanie strategii i ich implementacja to dwa odrębne procesy, któ-
re związane są z różnymi podejściami – teorią i ideą (powstanie strategii) oraz 
praktyką i działaniem (wdrożenie strategii). Ideę i misję strategii często wypraco-
wują urzędnicy o różnych kompetencjach i zaangażowaniu, którzy korzystają lub 
nie z różnych grup wspomagających np. ze środowisk naukowych, firm consultin-
gowych, narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych. Jakość strategii w dużym 
stopniu zależy od ilości czasu na ich przygotowanie, nakładów, włączenia różnych 
środowisk do konsultacji, profesjonalizmu autorów. Za wdrażanie i realizację stra-
tegii odpowiedzialni są politycy i działacze oraz pracownicy różnych instytucji, 
często z różnych sektorów. To od nich w dużym stopniu zależy powodzenie reali-
zacji strategii. I tu często napotykamy na problemy, gdyż strategie, które wyglą- 
dają na papierze bardzo profesjonalnie, często nie są wdrażane w życie. Można 
nawet powiedzieć, że w praktyce polityki społecznej ograniczyliśmy często strate-
gie do obowiązkowych dokumentów, których wartość aplikacyjna jest często 
trudna do odczytania, a przez to niewyrażana w praktyce. Wykorzystujemy, zatem 
strategie, jako alibi w staraniach o racjonalną, konstruktywną i planową działal-
ność, w praktyce jednak częściej oglądamy się za siebie, patrzymy wstecz, śledząc 
nasz dorobek, aniżeli identyfikujemy wskazane w strategiach cele, czy czerpiemy  
z wypracowanych w nich rozwiązań. Możemy postawić pytanie – dlaczego tak się 
dzieje? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwe i jednorodne. Z pewnością jedną  
z wielu przyczyn jest to, że w wielu strategiach nie ma konstruktywnych podstaw 
do dalszej działalności, które przybierają postać kluczowych dla strategii skutecz-
nych planów działania (Action Plans). Nie odnajdujemy ich tam dlatego, że na 
gruncie polityki społecznej zaczerpnęliśmy termin „strategia”, ale konsekwentnie 
odrzucamy, bez próby zgłębienia, teorię myślenia i działania strategicznego. Tak, 
jak hasłami nie nakarmi się ludzi, tak bez wgłębienia się w istotę strategii nie do-
prowadzi się do jej efektywnego wykorzystania. Nie da się promować konkretnych 
postaw, dystrybuować deficytowych dóbr, usług, szans i możliwości bez strategii. 
Ale nie chodzi tu o konstruowane narzędzia schematycznie „odpisywane” od  
zaprzyjaźnionej gminy, powiatu, czy jakiejś instytucji społecznej. Należy mieć  
świadomość, że „podobna strategia, dobrze zaplanowana i skutecznie wdrożona, 

może poprowadzić (…) zarówno do wielkiego sukcesu, jak i spektakularnej porażki” 
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(Raynor 2008, s. 13). Naszym zdaniem m.in. poprzez przybliżanie instrumentów, 
którymi posługują się instytucje biznesowe można jednocześnie wykazać wielo-
wymiarowe możliwości i wręcz potrzeby aplikacyjne, które pozwoliłyby budować 
a nie pozorować inicjatywy o charakterze strategii podejmowane przez podmioty 
odpowiedzialne za politykę społeczną.  

 
 

2.  Strategie – przegląd definicyjny 
 
2.1. Strategie w ujęciu makro i mikro 

Polityka społeczna, jak każda działalność praktyczna potrzebuje użytecz-
nych strategii. Bezsporne jest, że celem makropolityki społecznej jest kształtowa-
nie ładu społecznego bez nieuzasadnionych nierówności, bez zbędnego ryzyka, 
bez chaosu w prawach i możliwościach w sferze socjalnej z upodmiotowionymi 
obywatelami, którzy ze swoich uprawnień umieją i mogą korzystać dla zaspakaja-
nia własnych potrzeb. Ten cel nadrzędny, szczególnie w modelu aktywnej polityki 
społecznej, który to model staramy się w Polsce rozwijać, można sprowadzić do 
kreowania odpowiedzialnego, zaktywizowanego społeczeństwa, które wie jak to 
robić i korzysta z dobrodziejstw rynku i demokracji2. Jest to więc, identyfikowanie 
tych, którzy wykazują większe niż inni problemy z dostosowaniem się do obowią-
zujących reguł, promowanie postaw, ale i redystrybucja wsparcia pod postacią 
środków finansowych, wiedzy, kwalifikacji. Celem mikropolityki społecznej w tym 
względzie jest organizowanie instytucjonalnych, ale i obywatelskich podstaw, ku 
możliwości osiągania celów makro, zarówno w kwestii identyfikacji problemów, 
jak i w fazach promowania idei oraz wzmacniania (tworzenia warunków dla jed- 
nostek i grup) w drodze do ich wdrożenia. Nie sposób jest prowadzić tak szero- 
ko zakrojonej działalności bez przygotowanych wcześniej strategii – dotyczy to  
zarówno sfery promocji idei, postaw, jak i budowania podstaw organizacyjnych  
do ich zaistnienia. Dlatego też, w tych dwóch wymiarach, kreując politykę  
społeczną, musimy odwołać się do reguł, które pozwalają robić to skutecznie, 
efektywnie a przede wszystkim realnie (a nie pozornie).  

 
 

                                                 
2   Czytaj w: Grewiński, Tyrowicz, red. 2007. 
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2.2. Definicje, czyli co z nich wynika dla polityki społecznej? 

Wskazywanie wyzwań, czy realnych możliwości płynących z budowania 
strategii warto rozpocząć od przeglądu definicyjnego. Dorobek teorii organizacji  
i zarządzania w tym zakresie pozwala na identyfikację wytycznych w kontekście te-
go, czym mają być strategie na gruncie polityki społecznej z możliwością autorskiej 
oceny czynionej ad hoc, czy rzeczywiście ma to miejsce.  

W oryginalnym znaczeniu słowo strategia pochodzi od greckiego wyrazu 
strategom, który pierwotnie był terminem bezpośrednio łączonym z działalnością 
wojskową (por. von Clausewitz 1958). Za jego pomocą opisywano sztukę, jaką  
wykazywali się generałowie w walce z siłami nieprzyjaciela. Faktem było, że spon- 
taniczność w tym względzie nie prowadziła do oczekiwanych sukcesów, co po- 
wodowało konieczność budowania misternych, przemyślanych planów działania  
i umiejętnego manewrowania swoimi oddziałami na rzecz ich realizacji. Skłonni  
bylibyśmy współcześnie również uwzględniać „wojskowy dryl” obecny w stosowa-
niu strategii pod postacią determinacji w jej realizacji oraz jej wagi dla tych, którzy 
strategię wdrażają – po to, aby wygrać „bitwę” o coś ważnego społecznie.  

Współcześnie w literaturze odnajdujemy duże spektrum definicji, które nie 
są przeciwstawne, ale kładą nacisk na różne aspekty modelowej strategii. Zdaniem 
Alfreda D. Chandlera (1962) „strategia to wyrażone w niej długoterminowe cele i misja 
instytucji”. Nie sposób jest, zatem działać, jeśli nie jesteśmy pewni, co w konsek- 
wencji chcemy osiągnąć i jakie jest nasze powołanie. Konstruując instrument do 
realnego działania w postaci strategii nie możemy wykazywać niezdecydowania, 
maskować braku wiedzy o rzeczywistych celach lub pod wpisanymi w strategię  
hasłami liczyć na realizację zupełnie innych interesów. Tej samej kwestii dotyka  
Richard Luecke, stwierdzając, że „strategia oznacza konieczność zrozumienia tego,  
co robisz, co chcesz osiągnąć i – najważniejsze – w jaki sposób chcesz to osiągnąć.  
Z drugiej strony, strategia musi brać pod uwagę również to, czego nie robisz – innymi 
słowy, strategia wyznacza granice zainteresowania (…)” (Luecke 2007, s. 13). W innym 
przypadku mamy do czynienia z antystrategią, którą można interpretować w kate-
goriach instytucjonalnego lub obywatelskiego sabotażu. Rozsądna strategia bo-
wiem, jeśli jest umiejętnie zastosowana, określa cele i wyznacza kierunek realnych 
działań kierowników i pracowników na wszystkich szczeblach instytucji, co pozwala 
im zdefiniować swoją pracę i stwarza szanse na sukces (por. tamże).  

Z kolei Kenneth R. Andrews w głośnym dziele pt. „The Concept of Corpo- 

rate Strategy” postrzega strategie, jako „wzorce decyzji, w których wyraża się pozycja  
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i tożsamość podmiotu, który strategię kreuje” (Andrews 1971). A zatem, biorąc do ręki 
każdy dokument o charakterze strategii, po jego lekturze nie powinniśmy mieć wąt-
pliwości, jakie wartości uosabia instytucja (podmiot), która się nią posługuje. Powin-
na pozwalać na odczytanie pozycji (względnie sytuacji) właściwej podmiotom, które 
strategię konstruują, względnie wykorzystują lub jej potrzebują. Andrews zwraca 
uwagę na strukturę strategii, odwołując się do tego, co organizacja może zrobić  
(silne i słabe strony) oraz możliwości stojące przed nią (zewnętrzne środowisko 
szans i zagrożeń). Bez tych kluczowych analiz i ustaleń nie sposób jest wyznaczać 
ramy praktycznego działania. Kwestie te wyznaczają kluczowe obszary analizy pro-
cesu budowania strategii i podkreślają jej niezastępowalne podstawy. W podobnym 
tonie Kenichi Ohmae każe postrzegać strategie, jako „planowe zintegrowanie moc-

nych stron i wykorzystanie potencjału” (Ohmae 1982). Aby to uczynić i w strategii 
uwzględnić powyższe kwestie, oczywiście niezbędna jest drobiazgowa analiza sil-
nych i słabych stron przedsiębiorstwa czy instytucji. Wątkom zarysowanym przez 
Andrews’a i Ohmae poświęcimy uwagę w dalszej części opracowania. Aspekt do-
stosowania do potrzeb tych, którzy otaczają podmiot ustanawiający strategię 
uwzględniony jest w definicji Fredericka W. Glucka. Uznaje on strategię „za plan zbu-

dowany z uwzględnieniem oczekiwań i wyzwań otoczenia” (por. Gluck 1980). Gluck 
wskazuje nam, że należy postrzegać strategię w kategoriach drobiazgowego planu, 
który realnie pozwala dawać ludziom to, czego potrzebują. A zatem konstruując 
strategię nie możemy tracić z oczu odbiorców towaru, usługi, pomocy, rady, czy po 
prostu sugestii lub wzoru. To oni – „grupa targetowa” – ich problemy, potrzeby, de-
ficyty i zasoby powinny stanowić ognisko planu działania. Planu, który jak twierdzi 
Ricky Griffin, powinien zawierać precyzyjnie zdefiniowane cztery elementy, a zara-
zem czynniki gwarantujące jego powodzenie:  
1.  Zasięg.  
2.  Zasoby podlegające dystrybucji. 
3.  Kompetencje realizatorów. 
4.  Podstawy zaistnienia synergii w postaci instytucjonalnego dopełnienia i zależ-

ności (por. Griffin 1996). 
 
A zatem biorąc do ręki dokument zatytułowany „Strategia…” powinno się 

w nim odnaleźć precyzyjną informację o grupie adresatów planowanych działań, 
precyzyjne definicje przedmiotu dokonywanej dystrybucji, jasno określone walory, 
kwalifikacje i możliwości tych, którzy mają strategię zrealizować. I na koniec – co  
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jest niezwykle ważne – strategia powinna wyznaczać pola współpracy i jasno  
angażować konkretne podmioty (instytucje) do działania na rzecz realizacji naczel-
nych celów.  

Bardzo ważnym wątkiem, który należy uwzględniać w definicjach strategii, 
jest kwestia konkurencji i konkurencyjności. Michael Porter, wybitny profesor 
Harvardu, zdefiniował strategię, jako „szeroką formułę opisującą, w jaki sposób firma 

ma zamiar konkurować” (Porter 2006). Wiąże się to bezpośrednio z kluczową funkcją 
strategii, jaką jest budowanie przewag konkurencyjnych, które pozwalają organizacji 
zająć lepszą pozycję niż jej konkurentom w celu utworzenia wartości ekonomicznej 
dla klienta. Bruce Henderson pisał w tym kontekście, że „strategia jest świadomym 

poszukiwaniem takiego planu działania, który przede wszystkim pozwoli na uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej i powiększenie jej” (por. Henderson 1989). Możliwe jest to 
przede wszystkim w momencie, jeśli w swojej ofercie posiadać będziemy produkty 
lub usługi wyróżniające się w stosunku do innych podmiotów. Przywołany już  
Michael Porter stwierdza, że „Strategia konkurencyjności opiera się na byciu innym. 

Oznacza to rozmyślne wybieranie wyróżniającego się zbioru czynności w celu dostar-

czenia unikatowej wartości” (por. Porter 2006). W obszarze polityki społecznej (w jej 
aktywnym modelu opartym na programach, grantach etc.) istnieje potrzeba i pełne 
spektrum możliwości zarysowania własnej (instytucjonalnej) tożsamości. Aktywność 
w działaniu, pozyskiwanie środków, wysokie kompetencje pracowników, to tylko 
wybrane płaszczyzny zarysowania własnej tożsamości. Wyróżniani już w definicjach 
realizatorzy strategii są szczególnie istotni, kiedy uzmysłowimy sobie, że każda  
strategia nie jest czymś skończonym, zamkniętym, niewymagającym korekt i uzu-
pełnień. Każda udana strategia musi koncentrować się wokół spójnego i wzmacnia-
jącego ją zbioru pomocniczych praktyk i struktur, musi być przestrzenią działań  
dążących do harmonii, co wiąże się z koniecznością dopasowania strategii do  
aktualnych warunków, możliwości, zmieniającego się otoczenia (por. Luecke 2007).  

Warto w tym miejscu zauważyć, że dla wielu organizacji, osób, struktur, stra-
tegia może oznaczać różnorodne przestrzenie i ramy działania. Można np. myśląc  
o strategii w rzeczywistości myśleć o programach lub projektach, pomimo, że nie  
są to identyczne procesy i zagadnienia. Wielu z nas ma trudności w definiowaniu 
następujących procesów, skorelowanych ze strategiami: diagnozowanie, progno-
zowanie, programowanie, planowanie, projektowanie, aplikowanie, realizacja, moni-
toring, ewaluacja, ocena efektywności i skuteczności działań. W związku z tym, że 
wiele powyższych procesów i działań jest związanych z podejściem strategicznym,  
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a trudno jest jednoznacznie zdefiniować powyższe terminy, to w zależności od  
przyjętych metodologii i rozwiązań definicyjnych na różny sposób możemy rozu-
mieć podejście strategiczne. Także na różnych etapach możemy uruchamiać po- 
wyżej wymienione procesy. W celu lepszej wizualizacji rozumienia podstawowych  
terminów w poniższej tabeli zaproponowaliśmy takie podejście do myślenia stra- 
tegicznego, które jest najbliższe naszemu myśleniu o strategiach w kontekście  
realizowanej polityki społecznej. 

 
Tabela 1. Procesy związane z przygotowaniem i realizacją strategii społecznych  

Proces  
wg chronologii  

podejmowanych 
prac 

Definicja Przykład 

Instrumenty kon-
trolne (występujące 

na każdym etapie 
przygotowania  

i realizacji strategii) 

Diagnozowanie 
(etap 1) 

Określenie stanu faktycznego jak jest,  
a nie jak nam się wydaje, że jest (etap 
analizy, badań) 

Diagnoza Społeczna 
Diagnoza Społeczno- 
-Gospodarcza 

Monitoring 
Ewaluacja ex ante 
Kontrola 
Audyt 

Prognozowanie 
(etap 2) 

Stworzenie długofalowej strategii 
działania zakładającej w sposób ogól-
ny główne kierunki i cele rozwoju oraz 
zmiany (planowanie prognostyczne) 

Narodowa Strategia 
Zatrudnienia,  
Narodowa Strategia 
Integracji Społecznej 

Monitoring 
Ewaluacja 
Kontrola 
Audyt 

Programowanie 
(etap 3a) 

Operacjonalizacja strategii na bardziej 
szczegółowe priorytety i działania,  
w tym typy operacji (zadań), które 
trzeba podjąć 

Sektorowy Program 
Operacyjny Rozwój 
Zasobów Ludzkich, 
Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, 
Regionalne Programy 
Operacyjne 

Wdrażanie 
(etap 3b) 

Stworzenie i/lub wykorzystanie istnie-
jącego systemu instytucjonalnego i 
organizacyjnego w celu implementacji 
strategii (wypracowanie norm, zasad, 
procedur i kanałów wdrażania, w tym 
Planów Działania) 

Instytucje realizujące 
strategię np. MPiPS, 
CRZL, wojewódzkie 
urzędy pracy, urzędy 
marszałkowskie, 
ROPS-y 

Projektowanie 
(etap 4) 

Zaplanowanie najmniejszych dających 
się wyodrębnić kompleksowych przed-
sięwzięć w celu realizacji poszczegól-
nych działań strategii 

Projekty składane  
w ramach EFS czy FIO 
Projekty składne  
w ramach grantów 
rządowych i samorzą-
dowych 

Monitoring 
Ewaluacja on going,  
In term 
Kontrola 
Audyt 
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Proces  
wg chronologii  

podejmowanych 
prac 

Definicja Przykład 

Instrumenty kon-
trolne (występujące 

na każdym etapie 
przygotowania  

i realizacji strategii) 

Realizacja projektów 
(etap 5) 

Realizacja projektów, które przyczynią 
się do osiągnięcia zakładanych celów  
i rezultatów strategii 

Realizacja projektów 
EQUAL,  
Realizacja projektów 
PO KL, FIO, PFRON, itd 

Ocena skuteczności  
i efektywności pro-
jektów w kontekście 
możliwości / założeń 
całego Programu lub 
Strategii 
(etap 6) 

Końcowa ocena jakości osiąganych 
rezultatów w kontekście osiągnięcia 
zaplanowanej zmiany 

Ewaluacja ex-post 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 

3.  Procesualny charakter strategii, jako wyzwanie  
dla polityki społecznej 
 
Podstawową kwestią, jaką powinniśmy przyjąć, myśląc o strategiach jest 

uzmysłowienie sobie ich procesualnego charakteru. Już analiza zaproponowanych 
powyżej definicji skłania do traktowania ich, jako „planu działania” i zarazem „pla-
nu w działaniu”. Nie przez przypadek, zatem na koniec naszych rozważań wokół 
definicji zaprezentowaliśmy ujęcie Richarda Luecke z podkreśleniem dynamiki  
w przekładzie strategii na realne działania. Jak twierdzą Gary L. Nelson, Karla L. Martin 
oraz Elizabeth Powers, „najlepsze strategie pozostaną tylko i wyłącznie kompetentnymi 

narzędziami a jedynie solidne wdrażanie gwarantuje sukces w postaci realizacji celów” 

(por. Nelson, Martin, Powers 2008, s. 61). Wydaje się, że dotykamy tu kluczowej kwe-
stii na gruncie polityki społecznej a zarazem obszaru zaniedbania. Prognozowanie, 
dostosowanie, elastyczność, to niewątpliwie kluczowe kwestie w kontekście kształ-
towania społecznego ładu. Tymczasem nawet pobieżna analiza praktyki polskiej 
polityki społecznej w różnych obszarach (polityka ludnościowa, polityka rynku pra- 
cy, sfera zabezpieczenia społecznego, polityka migracyjna) wskazuje na sytuację,  
w której istniejące strategie, kreowane są na co najmniej kilka lat, a że i na początku  
i na końcu tego okresu są w ten sam sposób mechanicznie, często bezrefleksyjnie 
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wdrażane. Jako, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich zmian warunków,  
z którymi przychodzi nam się mierzyć, w konsekwencji nawet najlepiej przygotowa-
ne strategie wymagają stałej, aktywnej uwagi, rzadko całkowitej zmiany, czasami 
gruntownej rekonstrukcji, w innym przypadku (najczęściej) kosmetycznych modyfi-
kacji. Ten wymóg procesualnego ujęcia strategii a zarazem uzupełnienie definicyj-
nych rozważań wokół jej istoty ilustruje poniżej zaprezentowany wykres.  

 
Wykres 1. Strategia jako proces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Luecke 2007, s. 18. 

 
Jak widzimy na Wykresie 1 kluczowym aspektem interpretacji procesual- 

nego charakteru strategii jest postrzeganie jej nie jako dokumentu, skończonego 
aktu, ale jako działania. Strategia jest twórcza i rozłożona w czasie – to droga od 
konkretnego wyznaczonego punktu (decyzja o jej przygotowaniu), aż do realizacji. 
Procesualny charakter strategii wymaga konsekwencji i determinacji – nie można 
ulegać chwilowym wahaniom, rezygnacjom ze szczegółowych inicjatyw w warun-

 

 



 

 

22 

kach chwilowych zawirowań (np. pod wpływem ograniczeń wywołanych chęcią 
osiągania celów krótkoterminowych). Strategia jest rozłożona w czasie – to dłu- 
goterminowe działania, które rzadko przynoszą natychmiastowe rezultaty. Niestety 
ta prawda nie zawsze jest powszechnie stosowana. „Podobnie jak w gospodarce  

gorszy pieniądz wypiera lepszy, tak w pracy kierownictwa dyskusje nad słabymi wyni- 

kami operacyjnymi wypierają dyskusje nad skutecznym wdrażaniem strategii. Kiedy  

organizacje i instytucje wpadają w tę pułapkę, szybko gubią rytm – realizują kwar- 

talne cele w 100% lub prawie w 100%, ale nigdy nie zastanawiają się nad tym, jak  

zmodyfikować swoje strategie, by wypracować lepsze możliwości wzrostu, ani jak  

przełamać stały trend w postaci krótkookresowych niedoborów finansowych (Kaplan, 
Norton 2008, s. 114). 

Te zmiany nie muszą być gruntowne. Gwałtowne zmiany, duże rekonstruk-

cje to oczekiwanie zrealizowania doraźnych celów. Problem nie leży jednak przede 

wszystkim w złej strukturze strategii, ale w komunikacji realizatorów, konkretnych 

decyzjach i motywacji (por. Nelson, Martin, Powers 2007, s. 62).  
 
3.1. Budowa strategii, jako dążenie do celu 

Punkt startu wyznaczany jest poprzez odwołanie się do precyzyjnie zdefi-

niowanej misji podmiotu wykazującego zapotrzebowanie na strategię. Z tej misji 

wprost rodzą się cele, które podmiot chce zrealizować. Budowa strategii jest  

dążeniem do celu! Cele muszą być konkretne, mierzalne, kwantyfikowalne, precy-

zyjne i realne oraz łatwo odczytywalne przez potencjalnych realizatorów strategii. 

Ważne jest także podzielanie (uzgadnianie) wspomnianych kierunków działania 

przez zespół (względnie zespoły) realizatorów – jeżeli nie wszyscy akceptują kon-

kretne cele, nie sposób jest uzyskać zakładanych rezultatów. Cele nie mogą być 

mylone z priorytetami, działaniami czy rezultatami, a niestety często tak się zdarza  

w praktyce społecznej. Cele mogą być bezpośrednie i pośrednie, długoterminowe  

i krótkoterminowe, trwałe i okresowe. Wszystko zależy od rodzaju strategii i jej  

specyfiki.  
 
3.2. Analiza zewnętrzna i wewnętrzna  

Cele, które poprzez strategię chcemy zrealizować warunkowane są re- 
zultatami drobiazgowej analizy środowiska zewnętrznego (klienci, beneficjenci, 
konkurenci, pomocnicy, procesy i zjawiska sprzyjające, obojętne, niesprzyjające).  
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W obszarze strategii biznesowych analiza ta powinna uwzględniać rozpoznanie: 
klientów, ograniczeń cenowych, konkurencji, kwestii dystrybucji, zagadnień techno-
logicznych, makroekonomii, regulacji prawnych, trendów dotyczących stylów pracy, 
głównych obszarów niepewności, dostawców i potencjalnych partnerów (por.  
Luecke 2007, s. 25). Naturalnie skrupulatna analiza powinna uwzględniać zarówno 
zagrożenia i możliwości w tym zakresie. Eksponując kwestie istotne z perspektywy 
polityki społecznej, powyższa analiza powinna uwzględniać przewidywania doty-
czące (zmieniającego się) ustawodawstwa w kluczowych kwestiach dla zaistnienia 
strategii, zmian technologicznych, które mogą sprzyjać lub przeszkadzać. Ważniejsza 
jest jednak ocena trendów w zakresie stylu pracy i życia grup społecznych, które 
wykazują zapotrzebowanie na konkretne działania. Często sprowadza się to do  
elementarnych pytań: kim są ludzie, którzy czekają na nasze działania (wiek, płeć, 
lokalizacja, dochody, wzorce zachowania), jakie wykazują potrzeby?, jak można do 
nich dotrzeć?, w jaki sposób (w jakim zakresie) obecnie korzystają z konkretnych 
produktów i usług, jakie ich potrzeby nie są obecnie w ogóle zaspokajane?, jakie są 
ich dotychczasowe związki z instytucjami zaangażowanymi w realizację strategii?, 
czy wymagają jednorazowego wsparcia, czy też długotrwałych relacji? W kontekście 
analiz zewnętrznych ważna jest także kwestia oceny obszarów konkurencyjności. 
Problem ten jest szczególnie istotny dla organizacji pozarządowych w kontekście 
oceny, w jakim obszarze aktywności są one w stanie konkurować z innymi, jakie  
potrzeby grup społecznych nie spotykają się z istniejącą już ofertą. Z perspektywy 
analiz zewnętrznych (kluczowej dla polityki społecznej) ważna jest zatem ocena 
czynników, które rządzą konkurencyjnością na rynku, który świadczy konkretne 
usługi społeczne, prowadzi konkretną działalność w otoczeniu społecznym. Wszel-
kie działanie i jego rezultaty zależą, bowiem nie tylko od nas, ale od naszego oto-
czenia i tego, co się w nim dzieje. Parafrazując Michaela Portera (por. Porter 1979, 
1996, 2008) należy stwierdzić, że ważne jest tu określenie: groźby nowych wejść 
(ocena innych podmiotów, które mogą zaangażować się w podobną działalność), 
siły przetargowej dostawców (np. uzależnienie od środków z funduszy centralnych, 
organów zwierzchnich), rywalizacji między istniejącymi firmami (na ile dublowanie 
się w podejmowanych działaniach z innymi podmiotami może nam szkodzić?), siły 
przetargowej nabywców (kwestia odpowiedzi na pytanie: na ile w powodzeniu 
swoich działań jesteśmy uzależnieni od aktywności, współpracy, konkretnych pożą-
danych form reakcji od ludzi, do których adresowane są konkretne działania w ra-
mach strategii) oraz groźby substytucyjnych produktów lub usług (na ile nasi klienci 
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mogą podlegać działaniom przekazu, sił alternatywnych do naszej oferty, naszych 
wartości, naszych produktów i usług). Wydaje się, że ta analiza jest wciąż powszech-
nie zaniedbywaną sferą działalności. I wreszcie ostatnia kwestia warta podkreślenia  
w obszarze analiz zewnętrznych, to tzw. zdolność wywiadu, jako szczególna forma 
gromadzenia informacji, płynących z różnych źródeł, które mogą stanowić inspirację 
do działania konkretnego podmiotu. W sferze biznesu sprowadza się to do powoły- 
wania zespołów ludzi prowadzących badania lub do zlecania takich badań, analizy 
źródeł prasowych i w ten sposób poszukiwania danych i inspiracji w kontekście kon-
kretnych rozwiązań. W obszarze polityki społecznej, to przede wszystkim potrzeba 
gruntownej diagnozy. Wartościowa diagnoza: wynika z jakichś przesłanek a przede 
wszystkim zainteresowania odkryciem realnych problemów, oparta jest na dokona-
nej ocenie dolegliwości potencjalnych stanów (względnie procesów), a przede 
wszystkim w oparciu o ocenę moralną hierarchizuje problemy. Diagnoza proble-
mów społecznych – co nie jest oczywiste dla przedstawicieli „zrutynizowanych in-
stytucji” w Polsce – rozpoczyna realizację konkretnych „socjalnych” przedsięwzięć,  
a nie legitymizuje podjęte wcześniej kroki. Diagnoza w praktyce funkcjonowania 
instytucji musi dotyczyć najbliższego otoczenia terytorialnego instytucji a zatem 
lokować się na odpowiednim poziomie szczegółowości. Diagnoza ma wreszcie  
to do siebie, że potrzebuje weryfikacji w postaci kolejnej diagnozy. „Problemy  

społeczne nie ‘stoją w miejscu’ i nie są ‘zdyscyplinowane’, stąd znaczenie, jakie się  

przywiązuje do określenia ‘stadium rozwoju problemu”, co niewątpliwie wymaga cy-
klicznego „(…) oszacowania rodzaju i wielkości grup dotkniętych obserwowanymi  

dolegliwościami oraz identyfikacji grup uwikłanych w próby interwencji” (Kubin 1998,  
s. 135). Zarysowana powyżej wartościowa analiza wywiadowcza (zarówno w uprosz-
czonej formie, jak związanej z diagnozowaniem) powinna nie tylko uwzględniać 
wielowymiarową analizę odbiorców działań i ich uwarunkowań, ale także poszuki-
wanie środków finansowych oraz możliwości (np. partnerstw) w drodze do posze-
rzania zdolności do działania.  

Warto zwrócić uwagę, że często przy okazji analizy środowiska zewnętrzne-
go stosuje się technikę – analizę interesariuszy. Polega ona na przeanalizowaniu, 
które środowiska, podmioty instytucjonalne i organizacyjne oraz potencjalne grupy 
docelowe będą zainteresowane realizacją strategii, które pozostaną obojętne, a któ-
re mogą być przeciwne wdrażaniu strategii, gdyż może być ona niezgodna z ich 
interesami, misją, systemem wartości, czy jeszcze innymi elementami. Analiza inte-
resariuszy określa, z kim możemy współpracować przy realizacji strategii, z kim  
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możemy działać partnersko, a kto nie będzie zainteresowany jej implementacją. 
Świadomość tego, kto (w rozumieniu podmiotów instytucjonalnych) będzie strate-
gię realizował wymaga zaangażowania wszystkich tych podmiotów w jej konstru-
owaniu. Niedopuszczalne są bowiem popularne praktyki, gdzie na terenie gminy 
strategia rozwiązywania problemów społecznych powstaje przy udziale pracowni-
ków jednego tylko podmiotu (np. OPS), a z założenia ma być wdrażana także przy 
aktywnym udziale władz gminnych czy organizacji pozarządowych.  

W przygotowaniu strategii działaniami niezbędnymi są wyniki dokonanej 
analizy środowiska wewnętrznego (realizatorzy w aspekcie ich kompetencji oraz 
przewidywane zmiany w tym zakresie, zasoby finansowe, organizacyjne i inra- 
struktura pozostająca w dyspozycji, procesy sprzyjające, obojętne i niesprzyjające  
w obrębie podmiotu(ów) realizującego(cych). W sferze biznesu analizy wewnętrzne, 
to przede wszystkim ocena silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w bieżącej  
działalności, siły marki, struktury kosztów, aktualnego portfela produktów, dotych-
czasowej działalności badawczo-rozwojowej, poziomu zaawansowania technolo-
gicznego, umiejętności pracowników oraz kultury organizacyjnej (por. Luecke 2007, 
s. 44–57). Dla polityki społecznej warto wyeksponować kilka kwestii szczególnie 
istotnych w tym aspekcie. Ważną przestrzenią, którą powinni rozpoznać politycy 
społeczni jest zgodność celów z aktualną kulturą organizacyjną, poprzez odpowiedź 
na prosto ustanowione pytania: czy jesteśmy gotowi i zdolni do zmiany, do nowych 
działań, do intensyfikacji starań na rzecz realizacji konkretnych celów? Postawione 
powyżej pytanie (a raczej brak tej aktywności) o instytucjonalną gotowość do zmian, 
to niestety kluczowy problem wielu przedsięwzięć społecznych (por. np. Poertner, 
Rapp 2007). Możemy w tym względzie uszczegółowić zakres dociekać i zapytać: czy 
osoby kierujący konkretnymi podmiotami, odgrywającymi ważną rolę w realizacji 
strategii są szanowani i efektywni?, czy poszczególni ludzie – potencjalni realizatorzy 
odczuwają osobistą motywację do zmian, jaki charakter ma organizacja podmiotów 
wytypowanych do działania (kwestia hierarchiczności?), czy potencjalni realizatorzy, 
bądź podmioty, które oni reprezentują przyzwyczajeni są do współpracy?, czy istnie-
je kultura sprzyjająca przyjmowaniu odpowiedzialności za rezultaty? i wreszcie, czy  
dobra wydajność jest nagradzana? (por. tamże, s. 53). Należy sobie uświadomić,  
że realizacja strategii jest efektem wielu codziennych decyzji podejmowanych  
w oparciu o informacje o szansach na realizację prywatnych celów (interesów)  
(por. Nelson, Martin, Powers 2007, s. 62). Konkretne odpowiedzi na powyższe  
kluczowe pytania uwiarygodniają szanse na pozytywne rezultaty działań strategicz-
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nych. Powstaje niewiadoma, czy w obszarze polityki społecznej na powyższe pyta-
nia padną odpowiedzi sprzyjające powodzeniu w tym zakresie?  

Nie sposób jest realizować strategii bez znajomości kluczowych kompeten-
cji realizatorów. W tym kontekście ważne jest z jednej strony dokonanie oceny:  
w czym jesteśmy profesjonalni, jakie umiejętności możemy położyć na szalę projek-
tu(ów), co możemy wykorzystać?, ale także dokonanie analizy podobnych działań 
podejmowanych przez inne podmioty (państwa, regiony, instytucje) w konkretnych 
obszarach. Jeśli chodzi o kompetencje to ważne są tu m.in.: ich trwałość (ciągłość) 
oraz stosowność (adekwatność).  

W obszarze analiz wewnętrznych kluczową kwestię stanowi poszukiwa- 
nie i wskazanie funduszy wewnątrz podmiotów, które mają strategię realizować. 
Jest to obszar wymagający pewnych decyzji – w innym przypadku mimo naj-
szczerszych chęci może okazać się, że strategia nie może zostać zrealizowana. 
Kondycja finansowa, to nic innego jak siła organizacji, która decyduje się na  
budowę i realizację strategii, bądź jest włączona w poczet realizatorów strategii. 
Ocena w tym zakresie powinna dotyczyć: przepływów pieniężnych (na ile do- 
tychczas posiadane środki umożliwiają nowe formy aktywności?), dostępu do  
nowych środków (realność finansowania z zewnątrz podmiotów podejmują- 
cych konkretne działania), innych planów wydatków (czy działalność w obrębie 
strategii nie koliduje z innymi, wcześniej planowanymi a kosztownymi działania-
mi), poziomu zwrotu (korzyści dla podmiotów z realizacji strategii) (por. Luecke 
2007, s. 50–51). Tymczasem na gruncie polityki społecznej rzadko mówi się o ren-
towności różnych inicjatyw, tłumacząc się stwierdzeniami, że np. „polityka akty- 
wizacji musi kosztować”, „samymi tanimi szkoleniami nic nie zrobimy”. W ten  
sposób kwestia racjonalności ekonomicznej „zamiatana jest pod dywan”. Prowadzi 
to do wielu negatywnych procesów, np. zniechęcenia realizatorów strategii  
w sytuacji, kiedy nie otrzymują oni żadnych (np. poza moralnymi) dodatkowych 
gratyfikacji za realizację „nowych tematów”, za inicjatywę do nowych pomysłów  
i ich realizacji.  

Powyżej zaprezentowane działania analityczne mają doprowadzić do  
wykrystalizowania szczegółowych planów działania – zbioru konkretnych kierunków 
aktywności, które mają zagwarantować realizację celów. Jak twierdzi Cynthia  
A. Montgomery „strategią nie jest to, co było lub to, co mogło być” (Montgomery 2007, 
s. 54). Jest to, zatem swego rodzaju taktyka na przyszłość – teraźniejsze i przyszłe 
wdrażanie zamierzeń i planów. Niezbędnym uzupełnieniem powyżej zaprezento-
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wanych działań jest konstrukcja systemu pomiaru rezultatów, który będzie umożli-
wiał kontrolę nad naszymi poczynaniami.  

Podsumowując powyższe rozważania Robert S. Kaplan oraz David P. Horton 
sprowadzają je do zamkniętego cyklu, w którym naszą działalność operacyjną roz-
poczyna budowa strategii (zdefiniowanie misji, wizji i wartości, przeprowadzanie 
analiz strategicznych). Następnym krokiem jest przełożenie strategii na działania 
operacyjne w postaci definicji celów i wątków strategicznych, wyboru mierników  
i celów ilościowych oraz selekcji inicjatyw strategicznych. Dalej nasze działania po-
winny ogniskować się wokół budowy planu operacyjnego w postaci usprawnienia 
kluczowych procesów, sporządzenia planu sprzedaży (względnie dystrybucji dóbr  
i usług), konstrukcji planu zapotrzebowania na nasze zasoby oraz opracowania bu-
dżetu. Po tym etapie następuje realizacja procesów i inicjatyw, która wymaga 
twórczego monitoringu (organizacja przeglądów strategicznych i operacyjnych)  
a następnie testowania i dostosowania strategii w postaci analiz zyskowności, kore-
lacji między miernikami strategicznymi oraz testów pomysłów na zmiany w strategii 
(por. Kaplan, Norton 2008, s. 115). Strategia powinna być także poddana ewaluacji. 
Ewaluacja ex-ante to ocena dokonana przed uruchomieniem strategii. Jest to narzę-
dzie samokontroli czy zaplanowane założenia są realne i wykonalne. Ewaluacja  
in term lub on going to ocena wdrażania strategii w trakcie jej realizacji. Powinna 
służyć do wprowadzenia ewentualnych korekt w brzmieniu i działaniach strategii. 
Ewaluacja ex-post to ocena po zakończeniu realizacji strategii weryfikująca czy osią-
gnięte rezultaty spełniają zakładane założenia.  

 
 

4.  Typy strategii biznesowych a polityka społeczna,  
czyli programowanie oczekiwań 
 
Jednym z kluczowych problemów polityki społecznej, dostosowującej się 

do wyzwań aktywnej polityki społecznej, jest poszukiwanie instytucjonalnej toż-
samości, odnajdywanie własnego miejsca pośród innych podmiotów (dotyczy to 
głównie organizacji pozarządowych i podmiotów tzw. gospodarki społecznej  
i prywatnych firm). Mamy tu do czynienia z wątpliwościami, które przybierają po-
stać konkretnych pytań: czy poradzimy sobie ze stojącymi przed nami zadaniami, 
sprostamy konkurencji, czy jesteśmy w stanie materializować nasze ambicje, ocze-
kiwania, czy np. role, które przypadły nam zgodnie ze strategicznymi ustaleniami? 
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W procesie wypracowywania odpowiedzi na powyższe pytania mogą być uży-
teczne strategie stosowane w biznesie, pozwalające na redukcję powyższych  
niepewności w obrębie ekonomicznych aktywności w warunkach rynkowych. 
Cztery podstawowe strategie, które zostaną pokrótce poniżej zarysowane, to po-
tencjalne narzędzia, które pozwalają spojrzeć na instytucje, jednostki terytorialne  
z innej perspektywy, umożliwiając odkrycie szans na skuteczne działanie.  

 
4.1. Strategia niskich kosztów 

Siłą podmiotów, oferujących towary lub usługi może być dążenie do  

obniżenia kosztów własnego funkcjonowania, redukcja nakładów na proces ich 

wytwarzania. W praktyce nasze działania w obrębie tej strategii możemy sprowa-

dzić do ciągłej poprawy skuteczności operacyjnej, do nieustannego ulepszania 

wewnętrznych procesów (por. Luecke 2007, s. 64). Naturalnie takie działania  

wymagają konsekwencji w przekładzie zbieranych doświadczeń na konkretne  

zadania. Pytanie, które nasuwa się tutaj w kontekście polityki społecznej jest takie 

– ile powinny/mogą kosztować strategie społeczne? Czy da się zrealizować wiele 

priorytetów społecznych uwzględniając bardzo restrykcyjne zasady i wskaźniki 

racjonalizacji wydatków lub dokonywania pomiarów efektywności i skuteczności 

strategii?  
 
4.2. Strategia różnicowania produktów/usług 

Jeśli wykazujemy problemy z konkurowaniem z innymi podmiotami w sfe-
rze kosztów prowadzonej działalności, możemy starać się wykazać jakościowe  
różnice naszego asortymentu względem innych. Odbywa się to poprzez wskaza-
nie unikalności naszych produktów lub usług, ich wyjątkowości poprzez wyeks-
ponowanie tego, co nas wyróżnia. Realizacja tej strategii często sprowadza się do 
stworzenia niszy – podkreślenia potrzeb (cech, wartości) klientów, które zostaną 
zaspokojone dzięki naszej działalności. Mamy, zatem w tym względzie do czynie-
nia z próbami zaistnienia – zaznaczenia swojej pozycji wśród istniejących produk-
tów masowych – różnice w obsłudze, wieloaspektowe lub skoncentrowane formy 
wsparcia, to tylko niektóre możliwości w tym zakresie. Naturalnie takie działania  
o tyle mają sens, o ile przeprowadzone przez nas analizy zewnętrzne doprowadzą 
nas do przekonania, że nasi klienci przywiązują wagę do różnicy w kontekście  
naszej działalności, która stać się ma naszym udziałem. Strategie różnorodności  
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w polityce społecznej przyjmowane są coraz częściej, co widać wyraźnie po wzro-
ście rozwiązań praktycznych i teoretycznych związanych z modelem welfare 

mix/pluralism.  
 
4.3. Strategia relacji z klientem 

Jedną z ważnych prawd związanych z funkcjonowaniem wolnorynkowych 

podmiotów gospodarczych jest przekonanie o potrzebie osobistego kontaktu  

z właścicielami, pracownikami firm. „Te relacje mogą przyjmować różne formy: jednym 

wystarczy, że kupują zawsze u osoby, której twarz znają; dla innych liczy się fakt,  

że sprzedawca zna swoich klientów i ich potrzeby, ma czas, aby cierpliwie objaśnić  

klientowi działanie i cechy produktu, a także doradzić w ostatecznym wyborze” (Luecke 

2007, s. 71). Ta relacja z kluczowym klientem oznacza konieczność maksymalnego 

dostosowania się do jego potrzeb, umiejętnego dotarcia do niego. Możemy być 

zupełnie nieznani wśród otaczających nas ludzi – grunt żeby ci, do których adresu-

jemy swoje działania identyfikowali się z nami i z łatwością odbierali nasz przekaz. 

Działania, które wynikają z zastosowania tej strategii przybierają postać dążenia  

do uproszczenia życia lub pracy naszych konkretnych klientów, bezpośredniego 

dostarczania im aktualnych informacji o naszej ofercie, maksymalizacji w persona- 

lizowaniu usługi, zacieśnianie kontaktu osobistego i kultywowanie realnej chęci  

poznawania potrzeb naszego klienta. Personalne podejście do klienta można wyko-

rzystać do jego czynnego udziału w konstrukcji naszych kolejnych inicjatyw. Klient 

„oswojony”, który się z nami identyfikuje jest w stanie pomóc nam w dostosowa- 

niu naszej oferty do innych – jemu podobnych. Rezultaty takiej działalności bywają 

znakomite – silne poczucie lojalności.  

Przykład realizacji tego typu strategii w polityce społecznej to np. stosowa-

nie zasady empowerment, gdzie w sposób podmiotowy i partnerski podchodzi się 

do klienta usług polityki społecznej. Zmiana orientacji z klienta w partnera / benefi-

cjenta jest widoczna nie tylko w nazewnictwie, ale i w metodach pracy z grupami 

docelowymi wsparcia. 
 
4.4. Strategia efektu sieciowego 

Zjawisko efektu sieciowego to przede wszystkim umiejętność skupienia 
pod własnym szyldem działań innych podmiotów, to nawiązanie współpracy  
z innymi podmiotami, tworząc wspólną sieć, która jest atrakcyjna dla klienta –  
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w jednym miejscu mogę mieć ofertę wielu podmiotów i jestem w stanie zaspoko-
ić więcej potrzeb. Budowanie sieci i liderowanie sieciom to duży potencjał w kon-
tekście zysków i pozyskiwania klientów. Przykładem namiastki takiej strategii  
w obszarze polityki społecznej są angielskie One Step Shops – gdzie w jednym bu-
dynku mieszczą się urzędy zatrudnienia, pomocy społecznej a swoją siedzibę mają 
organizacje pozarządowe. Budujemy w ten sposób sieci – instytucje ułatwiają so-
bie współpracę, przepływ informacji, wielostronnie zajmują się klientem, oferując 
mu kompleksowe usługi. Redukcja kosztów własnych klienta oraz zakres usług 
(kompetencje wynikające ze współpracy i wiedzy o sobie nawzajem) pozwalają na 
sukces instytucjonalny. Przykład One Step Shops to przykład zintegrowanego sys-
temu usług, w którym klient może otrzymać kompleksową usługę w jednym 
okienku. Jest to chyba w tej chwili najbardziej zaawansowany system dostarczania 
profesjonalnych usług socjalnych w sposób zintegrowany, do którego będziemy 
w Polsce stopniowo zmierzać3. W polityce społecznej (także polskiej) obserwuje-
my od kilkunastu lat zwiększenie roli i znaczenia partnerstw międzysektorowych, 
integrowania poszczególnych systemów usług mających przyczyniać się do takich 
efektów sieciowych jak generowanie wartości dodanej, efektów synergii, multipli-
kacji i innowacyjności. 

Przedstawione powyżej cztery strategie w praktyce stanowią szansę na  
budowę nowego potencjału instytucjonalnego. Naturalnie odpowiedź na pytanie: 
która(e) ze strategii jest(są) dla instytucji najlepsza(e)? – to problem do rozstrzygnię-
cia. Pomocne w udzielaniu odpowiedzi na to pytanie jest odwołanie się do misji  
i celów instytucji, stanowiących podstawy w budowaniu strategii (o czym już była 
mowa), a także analizy środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Konkluzje z nich 
płynące pozwalają ocenić możliwości instytucjonalne oraz wskazać kierunki dalsze-
go działania. Bardzo często efektem tych dociekań stawać się może wykorzystanie 
potencjału płynącego z kilku (a nie tylko jednej konkretnej) strategii. W ten właś- 
nie sposób może dokonywać się programowanie naszych oczekiwań oraz potrzeb 
naszych klientów.  

 
 
 
 

                                                 
3  Na ten temat czytaj szerzej w: Grewiński 2009.  
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5.  Rzecz o systemowym wdrażaniu strategii 
 
Kluczową kwestią w działaniach skoncentrowanych na przełożeniu opra-

cowanej strategii na praktyki wpisane w jej wdrażanie jest skoncentrowanie się na 
podmiotach instytucjonalnych (struktura, zasoby) – aktorach w realizacji strategii. 
„Każda udana strategia musi koncentrować się wokół spójnego i wzmacniającego  

ją zbioru pomocniczych praktyk i struktur. Wiele osób nazywa to harmonizacją (do- 

pasowaniem). Pojęcie to opisuje sytuację, w której struktury organizacyjne firmy, 

systemy wsparcia, procesy, umiejętności pracowników, zasoby i systemy motywacyjne 

są zgodne ze strategicznymi celami” (Luecke 2007, s. 105). Nie sposób jest osiągać  
profitów ze zbudowanej strategii, jeśli jest ona oderwana od niuansów funkcjo-
nowania podmiotów instytucjonalnych (o czym już wspominaliśmy), które mają ją 
wdrażać. Wdrażanej strategii sukces może zapewnić wykorzystanie modelu 
„Siedmiu S” – strategia (strategy), struktura (structure), systemy (systems), styl (style), 
pracownicy (staff), umiejętności (skills), cele nadrzędne (superordinate goals) (por. 
Pascale 1990). Po pierwsze, proces wdrażania strategii musi opierać się na odpo-
wiedniej (elastycznej – dostosowanej do założeń) strukturze organizacyjnej (układ 
pozycji, hierarchii, przywództwa, zespołów kompetencyjnych, odpowiedniej liczeb- 
ności realizatorów w obrębie poszczególnych zadań cząstkowych). Realizowane 
plany działania wpisane w strategię powinny stanowić wewnętrzne systemy – nie 
zbiory chaotycznych, doraźnych czynności, ale układ wzajemnie powiązanych ze 
sobą działań z wbudowanymi w nie mechanizmami kontrolnymi prowadzącymi 
do ewentualnego zastosowania jednej z przygotowanych opcji rekonstruujących 
strategię. Jeśli rzeczywiście oparliśmy strategię na przemyślanym systemie działań 
wówczas i w sytuacji zdiagnozowania zjawisk lub procesów niepożądanych nie 
następuje zmiana, bądź podważenie samej strategii, ale płynne skorzystanie  
z przygotowanych alternatywnych wariantów – gotowych rozwiązań. Takie zor-
ganizowanie wpisane w działania strategiczne wyraża styl, który stanowi przyję- 
ty sposób działania (myślenia o strategii i obserwowalne formy jej realizacji).  
W narzucaniu, egzekwowaniu stylu działania istotną rolę odgrywają „przywódcy”  
– liderzy, który dbają o przestrzeganie konkretnych, pożądanych procedur i mini-
malizują groźby występowania zachowań niezgodnych z przyjętymi regułami 
(terminowość, efektywność działania, dominujący zbiór wartości). Aby inicjatywa 
miała szanse na powodzenie niezbędny jest, zatem potencjał kadrowy – ludzie, 
którzy będą działać na rzecz realizacji strategii. Dotyczy to zarówno liderów, jak  
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i pracowników o mniejszym zakresie kompetencji. Najważniejsze jest jednak żeby 
zespół charakteryzował się uzgodnionym poziomem odpowiedzialności, w którym 
nie ma miejsca na niskie zaangażowanie i postawę braku identyfikacji z rezultata-
mi działań własnych i zespołu. W realizacji strategii odpowiedzialność jest jedna  
– bez uzmysłowienia sobie tej prawdy nie sposób jest skutecznie działać i współ-
działać. Podobnie nie może zaistnieć sytuacja, w której zespół realizatorów dzieli 
się na tych, którzy planują i tych, którzy wdrażają. Strategię buduje i realizuje ze-
spół. Gwarantem szans na odnalezienie się w wyzwaniach inicjatywy strategicznej, 
jest posiadanie przez poszczególnych członków zespołu adekwatnych kompeten-
cji do powierzonych zadań. Nie można oczekiwać od osoby, która 15 lat spędziła 
na wydawaniu zaświadczeń, że z dnia na dzień stanie się kluczowym kreatorem 
innowacyjnych rozwiązań strategicznych. Przegląd kadr, umiejętne rozdyspono-
wanie zadań zgodnie z predyspozycjami i kwalifikacjami, to jedno z ważniejszych 
działań w obrębie strategii. A zatem należy pamiętać, że strategia może wymuszać 
konieczność zatrudnienia nowych pracowników, zorganizowanie szkoleń dla tych, 
którymi już dysponujemy, wymusza dysponowanie ludźmi o pozytywnym nasta-
wieniu, a także to konieczność zagwarantowania wykonawcom zasobów, które  
są niezbędne, aby mogli właściwie wykonywać swoje zadania (por. Luecke 2007,  
s. 108). Może się to przekładać na konieczność zbudowania lub przebudowania  
systemu motywacyjnego w postaci nowych bodźców „przekonujących”, że warto 
podjąć nowe wyzwanie. Jeśli w firmie każdy dział i pracownik wie, za co konkret- 
nie odpowiada i jakie profity wiążą się z realizacją zadań, chętniej podejmie on  
oczekiwane wysiłki. Dlatego też każda osoba biegła w teorii organizacji i znająca 
meandry myślenia i działania strategicznego, patrząc na dokument wyrażający 
strategię zapyta o rolę wykonawców w realizacji strategii, o jej znajomość, o pro-
gramy motywacyjne i ich zgodność z celami, które chcemy osiągnąć, o systemy 
rekrutacji do zadań i obsadę przewidzianych ról. Dotyczy to ewidentnie strategii 
generowanych na gruncie polityki społecznej.  

Zamknięciem modelu jest nieustająca kontrola podejmowanych działań  
z celami nadrzędnymi i odpowiedź na pytanie: czy wciąż podążamy w zakładanym 
kierunku? Służyć tu mogą liczne narzędzia monitoringu i ewaluacji, które powinny 
być stosowane w realizacji strategii jako instrumenty wewnętrznego controlingu. 
Pomimo to, może się okazać, że w praktyce przyjęta strategia działania jest realizo-
wana, ale z konkretnych celów strategicznych zostały już tylko czynności, które  
nie prowadzą do założonych wcześniej celów. Model „Siedmiu S” to niewątpliwie 
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użyteczne narzędzie pracy ze strategią i w obrębie strategii – jednocześnie szansa 
na „strategiczną samoświadomość”.  

 
5.1.  Poprawa skuteczności operacyjnej, jako jedno z wyzwań wdrażania  

strategii – plan działania i współpraca  

Czym w praktyce jest strategia? Nie sposób jest mówić o wdrażaniu strategii 
bez odniesienia do tzw. „skuteczności operacyjnej”. Strategia jest po to, by zmienić 
to, co było – ulepszyć, uzupełnić, zastąpić. Dlatego też konstrukcja systemu strate-
gicznego ma z założenia stanowić nową szansę na wzrost skuteczności, na stworze-
nie sobie nowych szans. Nasz plan działania ma za zadanie wywoływać pożądane 
zmiany instytucji, które umożliwią osiąganie nadrzędnych celów. „Mówiąc o systemie 
zarządzania w ramach strategii mamy na myśli zintegrowany zestaw procesów i narzę-
dzi używanych przez instytucję do wypracowania strategii, przełożenia jej na działania 
operacyjne oraz monitorowania i podnoszenia efektywności obu tych elementów”  
(Kaplan, Norton 2008, s. 114). Takie ujęcie (strategia, jako plan działania zmieniający 
podmioty instytucjonalne do wytworzenia w nich zdolności realizacji postawionych 
celów) wskazuje na problem, który nie zawsze jest uświadamiany. Warto zapytać:  
jak często powstają strategie, które chcemy realizować w obrębie „odziedziczonej” 
kultury organizacyjnej, poprzez zastany zespół ludzi z „zahibernowanym” zbiorem 
kompetencji i za pomocą utrwalonych systemów motywacyjnych, czy stałych zaso-
bów? Wydaje się, że zbyt często. Dlatego każdy akt o znaczeniu strategicznym, to 
konieczność przebudowy instytucjonalnej i aktywnych działań dostosowawczych. 
To racjonalne doprecyzowanie planu działania poprzez wykazanie, że w sferze zaso-
bów ludzkich, technologii, wsparcia ze strony innych, czasu, budżetu, przestrzeni 
infrastrukturalnej, partnerstwa strategicznego oraz możliwości szkoleniowych jeste-
śmy w stanie unieść cele strategii. Ważna jest tu prostota planu (czytelność), oparcie 
w pomysłach ludzi, którzy mają plan wdrażać, realizm, precyzyjność ustanowienia 
ról i obowiązków i względna elastyczność, która pozwala stosować przygotowane 
alternatywne rozwiązania.  

Niewątpliwe krokiem, który zwiększa skuteczność operacyjną jest nawią- 
zywanie współpracy. Wątek ten poruszaliśmy już w prezentacji strategii efektu  
sieciowego. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że partnerstwa budowane na  
rzecz realizacji strategii umożliwiają przepływy kompetencji, zasobów, kapitałów, 
budowanie systemów asekuracji, umożliwiają także podziały kompetencji, oceny  
„z zewnątrz” konkretnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń i redukcję kosztów.  
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Kreując podstawy do współpracy należy precyzyjnie wskazać „punkty kontaktu”, 
określić zadania i role w konkretnych obszarach działania. Punkty kontaktu to ludzie  
i role, działy, czyli podsystemy instytucjonalne, które wykazują potrzebę współpracy 
w drodze do skuteczniejszego działania. Ważne jest żeby cały czas mieć świado-
mość, że współpraca strategiczna, to pomoc oferowana i przyjmowana, to gra,  
w której żaden z podmiotów nie może być przedmiotem pasożytniczej działalności. 
Oczywiście trzeba mieć świadomość, że dążenie i kreowanie współpracy niesie ze 
sobą szereg zagrożeń i niejednoznaczności. Klasycznym dylematem związanym  
z budowaniem partnerstw jest rozproszenie odpowiedzialności za konkretne dzia-
łania oraz spory dotyczące zakresu kontroli (władzy) w podejmowanych inicjaty-
wach. Brak nadzoru, nieczytelność odpowiedzialności stanowi istotny problem  
wielu inicjatyw i nieuchronnie prowadzi do nieporozumień i zaniedbań w realizacji 
planów. Dlatego też kwestia ta powinna zostać precyzyjnie zdefiniowana przy  
aktywnym udziale przedstawicieli potencjalnych partnerów tak, aby w trakcie wdra-
żania strategii nie dochodziło do nieporozumień. Niekonkretne ustalenia mogą  
prowadzić do sytuacji, w której deklaracje jednego z podmiotów w działaniach  
strategicznych, w fazie realnych prac, mogą być nieaktualne. Mimo chęci pomocy 
padają wówczas wyrazy ubolewania, ale podmiot w danym momencie nie jest  
w stanie wyasygnować środków, zasobów ludzkich i wesprzeć działań. Taki brak 
konkretów i wywiązywania się z zobowiązań niechybnie stanowi zagrożenie dla 
strategii i jej rezultatów. Dlatego w każdym momencie ważna jest komunikacja  
i sygnalizowanie problemów, zmian sytuacji wewnątrz podmiotów. Należy mieć 
bowiem świadomość, że od zaniedbań w jednym małym ogniwie może zależeć 
powodzenie całego przedsięwzięcia.  

 
 

6.  Czy ze strategii ktoś nas rozlicza? Kontrola i zagrożenia 
 
Budując każdą strategię należy mieć na uwadze, że jest to zobowiązanie. 

Zarówno w fazie kreowania inicjatywy, jak i w czasie jej realizacji powinniśmy mieć 
do czynienia z realną presją, że zostaniemy rozliczeni z podjętych działań. Wydaje 
się, że z tej perspektywy najgorszy scenariusz, to taki, w którym traktujemy strategię, 
jako plan działania, który „robimy przy okazji”, z którym nie wiążemy dużego praw-
dopodobieństwa sukcesu. Ten brak determinacji a w konsekwencji brak należytej 
uwagi, kontroli nie sprzyja zmianom (np. poprawie skuteczności operacyjnej),  
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co stanowi zaprzeczenie działań strategicznych. Dlatego też, każda strategia po- 
winna przechodzić przez szczelne sito kontroli, prowadzącej do wyszukiwania  
problemów,  celem  ich  neutralizacji.  

 
6.1. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrożeniem 

W analizach kontrolnych podejmowanych w ramach strategii działań nie-
zwykle ważna jest określona metodyka, systematyczność i umiejętność przekładu 
rezultatów podjętych weryfikacji na spójne sugestie odnośnie niezbędnych zmian. 
Nie zawsze wynika to z błędnie przyjętych kierunków działania, z niewłaściwie prze-
prowadzonej diagnozy sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej. Sygnalizowaliśmy już,  
że w toku realizacji strategii mogą następować zmiany, które każą nam uwzględ- 
niać ich efekty w dalszych działaniach. Konsekwentna kontrola podejmowana  
w ramach projektu pozwala na uniknięcie problemów, które niewątpliwie przy- 
bierają postać niezrealizowanych celów. Poniżej prezentujemy użyteczny model 
(Wykres 2), w kontekście wykrywania i rozwiązywania realnych problemów w dzia-
łaniach strategicznych.  

Zgodnie z tym modelem realna chęć odkrycia problemów i samokontroli 
wyraża się poprzez odwołanie do kryteriów wydajności, jako szablonu pozwalające-
go ocenić profity płynące z wdrażanej strategii. Działaniom kontrolnym służą także 
okresowe przeglądy informacji, gromadzenie ich różnymi kanałami – nieformalnie  
i w drodze bezpośrednich badań. Te działania można sprowadzić do próby udziele-
nia odpowiedzi na pytanie: co się dzieje w kontekście realizacji naszej strategii? Efek-
tem powyższych działań jest podjęcie drobiazgowej analizy, która pozwala wskazać 
przyczyny problemów, jakie mogły stać się naszym udziałem. Kolejnym krokiem, 
który powinniśmy podjąć jest opracowanie rozwiązań, których wdrożenie może 
zneutralizować dysfunkcyjne procesy lub (co jest rozwiązaniem modelowym) sko-
rzystanie z wcześniej przygotowanych scenariuszy (np. instrumentów). 

Decyzje dotyczące wyboru tych pomysłów, które uznajemy w danych  
warunkach za najlepsze znajdują wreszcie zwieńczenie w postaci konkretnego  
działania, które zgodnie z modelem prowadzić powinno do uskutecznienia naszej  
strategii. Schemat ten można stosować w polityce w obrębie działań monitorują-
cych i ewaluacyjnych. Monitoring stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące 
prawidłowości wydawania środków finansowych (zgodnie z celami), dopełnienia 
wymaganych procedur, zgodności z harmonogramem, zgodności z nadrzędnymi 
celami. Konkluzje płynące z monitoringu pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie: 
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czy istnieją zagrożenia dla realizacji projektu a jeśli tak, to jakie? Odpowiedź lokuje 
nas na drugim stopniu naszego schematu. Działania ewaluacyjne to zarówno ocena 
inicjatywy, jej założeń, doboru celów i priorytetów, planów realizacyjnych zarówno 
tuż przed startem działań, w trakcie, jak i po ich realizacji (por. Głąbicka, Grewiński 
2006, s. 52–56). Ewidentna jest zatem w tych działaniach użyteczność poniższego 
schematu.  

 
Wykres 2. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrożeniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Luecke 2007, s. 148. 

 

 
6.2. Co może nam przeszkadzać we wdrażaniu strategii? 

W staraniach podejmowanych na rzecz realizacji strategii przeszkadzać nam 
może wiele czynników. Spośród nich warto zwrócić uwagę na te najistotniejsze. 
Przede wszystkim niezwykle niebezpieczne są wszelkie zmiany w obrębie celów,  
a w rezultacie planów działania. Równie niebezpieczne jest w tym względzie rozsze-
rzanie i zawężanie planów działania. Zwiększenie zakresu czynności może napot- 
kać opory w postaci deficytów zasobów, zaniedbań w poszczególnych elementach 
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strategii. Z kolei zawężanie planów motywowane redukcją kosztów, obawami przed 
sprostaniem zakresowi działań może doprowadzić do braku szans na realizację stra-
tegicznych celów. Taka sytuacja podważa samą strategię, która jak wskazywaliśmy 
jest przekładaniem celów na działania operacyjne, które to cele stanowią motyw 
przewodni naszej inicjatywy. Kolejną barierą może być deficyt zasobów. Takie zaso-
by to nie tylko środki finansowe, ale także np. czas, który możemy poświęcić na  
realizację inicjatywy, czy też sprzęt lub infrastruktura pozostająca w naszej dyspozy-
cji. Kolejne zagrożenie to brak lub niewłaściwa współpraca, co zostało już zasygnali-
zowane. Współpraca między podmiotami, działami w ich obrębie, to kluczowa 
sprawność w realizacji strategii i w tej sytuacji takie zjawiska, jak problemy komuni-
kacyjne, brak koordynacji celów lub priorytetów, antagonizmy między realizatorami, 
różne lub odmienne style pracy, czy brak zachęt do współpracy, oznaczają realne 
zagrożenie. Ostatnim z głównych problemów, który może napotkać w trakcie bu-
dowy i realizacji strategii jest opór przed zmianami. Jak już zostało zaznaczone, nie 
ma strategii bez zmian i przeobrażeń – niedostosowanie do tych zmian, lęk i prote-
sty, w których te postawy mogą się ujawniać, blokują wiele ciekawych pomysłów. 
Dlatego też niezbędne jest tu precyzyjne określenie i wyjaśnienie korzyści i ewentu-
alnych strat indywidualnych w wyniku planowanych zmian, pomoc w odnalezieniu 
nowych ról, wsparcie oferowane tym, którzy zmian się obawiają najbardziej poprzez 
dowartościowujące uaktywnienie. Redukcja powyższych zagrożeń sprzyja harmo-
nijnemu rozwijaniu strategii.  

Na koniec warto zasygnalizować jak ważnym elementem działań w obrębie 
strategii jest przygotowywanie rzetelnej sprawozdawczości. Celowo podejmujemy 
wątek sprawozdawczości, ponieważ często mamy do czynienia z zaniedbaniami  
w tym zakresie. Realizując konkretne działania często nie zdajemy sobie sprawy,  
jak ważne są okresowe raporty, opisy podjętych kroków w odniesieniu do posta-
wionych celów. W działaniach biznesowych służy temu okresowe analizowanie  
nakładów (kosztów) w kontekście osiąganych zysków, ale także analizy warunków 
prowadzenia działań (rynek, pracownicy). Sprawozdawczość pozwala na uwiecz- 
nienie doświadczeń, które zarówno w biznesie, jak i w innych formach działalnoś- 
ci pozwalają na kultywowanie pozytywnych praktyk lub unikanie tych, które są  
dysfunkcyjne. Właśnie uwiecznione dobre praktyki stwarzają szanse na rozwój –  
niezależnie czy w sferze przedsiębiorczości, czy np. w działalności pomocowej.  

W celu osiągania rezultatów i celów strategii warto dokonywać stałego 
monitoringu i okresowych badań ewaluacyjnych. Warto także dokonać audytu czy 
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koszty i organizacja finansowa w realizacji strategii ma charakter racjonalny i wysoko 
efektywny. Dobrze jest także dokonywać wewnętrznych kontroli jakości oraz otwo-
rzyć się na kontrolę zewnętrzną, która może być nie tylko weryfikująca, ale także  
inspirująca. Strategia powinna być także konsultowana społecznie (co już wskazy-
waliśmy powyżej), tak by jej kształt i działania były akceptowane przez środowisko, 
któremu ma ona służyć.  

 
 

7.  Podsumowanie 
 
Jak twierdzi Michael E. Raynor, nie da się prowadzić działań bez niepewno-

ści. Niepewność, wątpliwości i ryzyko wpisane są w każdą działalność, która poprzez 
zmianę ma doprowadzić do sukcesu. Zarządzanie „strategiczną niepewnością”  
w praktyce polegać ma na antycypacji (budowaniu scenariuszy przyszłości), formu-
łowaniu (tworzeniu optymalnych strategii), akumulacji (wyborze korzystnych opcji 
strategicznych) i zarządzaniu (skutecznym korzystaniu z opcji strategicznych). Prze-
ciętność nie sprzyja sukcesom, więc aby osiągać przełomowe cele trzeba podjąć 
ryzyko i przełamać niepewność. Szansa i wyzwanie leży w praktyce rozdzielania za-
rządzania strategiami, polegającego na obarczeniu jednych pracowników instytucji 
odpowiedzialnością za osiąganie wyników w realizacji wcześniej już zdefiniowanych 
celów strategicznych (gotowe strategie), a innych pracowników zadaniem poszuki-
wania nowych obszarów działania, czy zapewnienia możliwości wykorzystania do-
brze zapowiadających się okazji (np. w sferze pozyskiwania środków, konstrukcji  
i realizacji nowych projektów)” (por. tamże, s. 28). Jest to, zatem upraktyczniona poli-
tyka budowania nowej strategii. Ta ważna prawda często wymyka się realizatorom 
wielu przedsięwzięć o charakterze strategicznym i w rezultacie cały potencjał pod-
miotów wykorzystywany jest do realizacji celów z przeszłości bez otwartości na te-
raźniejszość i przyszłość. Problem ten i wyzwanie dotyczy zarówno biznesu, jak  
i podmiotów polityki społecznej.  

Polska polityka społeczna, aby można było mówić o niwelowaniu dysfunk-
cyjnych konsekwencji społecznej zmiany, potrzebuje niewątpliwie wielu sponta-
nicznych inicjatyw oddolnych, w których działanie wynika z doświadczanego nie- 
zadowolenia z aktualnej sytuacji, z potrzeby, którą ma szanse zaspokoić obywa- 
telska, nieskrępowana aktywność. Polska polityka społeczna potrzebuje jednak  
także (a może przede wszystkim), dobrych strategii. Jest to wyzwanie w celu  
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bardziej profesjonalnego programowania i wdrażania działań na szczeblu krajowym, 
regionalnym czy lokalnym. Także poszczególne instytucje społeczne powinny dys-
ponować swoimi strategiami działania. Doświadczenia naszego kraju z ostatnich lat 
pokazują, że zwiększa się świadomość decydentów, urzędników i działaczy społecz-
nych na temat roli i znaczenia strategii w rozwoju społecznym. Liczne strategie  
powstają, ale brakuje umiejętności ich wdrażania, realizacji w praktyce. Politycy spo-
łeczni powinni korzystać z dorobku nauk o zarządzaniu i organizacji w celu lepszego 
zrozumienia jak powstają i na czym polegają strategie. Powinni też wykorzystywać 
sprawdzone dobre praktyki z biznesu. Wiele dobrych strategii jest implementowa-
nych przez korporacje. Niestety często nie potrafimy przenosić modelowych rozwią-
zań ze sfery biznesu do działań publicznych. Nie znajdujemy w strategiach bizneso-
wych punktów odniesienia dla naszej aktywności społecznej. Wydaje się jednak,  
że poszukiwanie sprawdzonych modelowych rozwiązań w podejściu strategicz- 
nym w różnych obszarach jest konieczne, w duchu rozwijania nowego zarządzania 
publicznego (por. np. Colling 1995; Jackson, Palmer 1993; Jervis, Richards 1996) 
opartego w dużej mierze na sprawdzonych w biznesie narzędziach i instrumentach. 
Podejście strategiczne może wymuszać na teoretykach i praktykach polityki spo-
łecznej bardziej profesjonalną, skoordynowaną i efektywną działalność, dlatego  
w poszczególnych rozdziałach tej książki uwaga autorów skupia się zarówno na me-
todach przygotowania strategii, problemach w ich realizacji oraz potencjale w nich 
drzemiącym, w kontekście wielu poziomów realizacji polityki społecznej przez 
podmioty różnych sektorów. 
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Małgorzata Baron-Wiaterek  
 
 

Zarządzanie strategiczne jako instrument diagnozy  
i planowania działań społecznych 

 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Koszty działań współczesnej administracji powodują coraz większe zaintere-

sowanie racjonalnością działań organizacji w sektorze publicznym oraz w jednost-
kach tworzących ten sektor. Stąd zapotrzebowanie na stosowne analizy, w tym  
poszukiwanie metod podnoszących skuteczność oraz osiąganie celów (Kieżun 2000, 
2002). W świetle praktyki i teorii światowej występuje wiele możliwości zastosowa-
nia instrumentów i metod zarządzania postulowanych w teorii organizacji oraz  
wypracowanych w praktyce zarządzania, w sektorze komercyjnym i biznesowym 
(Fayol 1947). Zarządzanie ma bowiem zastosowanie do wszelkich organizacji  
(Weber 2002), ale realizację funkcji zarządzania w sektorze publicznym wyznacza  
konieczność uwzględnienia nieco innych zmiennych, w tym interesu publicznego, 
zwłaszcza w procesie formułowania i realizacji głównych celów działania (Griffin 
2004, s. 28). W odniesieniu do takich organizacji jak podmioty polityki społecznej,  
np. jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym i regionalnym, ko-
nieczne jest w szczególności uwzględnienie kompozycji ich cech, w tym otwartego 
członkostwa, zróżnicowania struktur oraz elementów społeczno-politycznych. Doty-
czy to także innych podmiotów polityki społecznej, których istnienie wyznaczają nie 
tylko zasady ich działania4, ale także to, że jej cele mają wymiar substancjalny.  

Innowacyjność działania podmiotów polityki społecznej sektora publiczne-
go – w aktualnym wymiarze – wymaga modyfikacji orientacji organizowania działań 
z nakładów i procedur, na osiąganie wyników, obejmujących sprawność i skutecz-
ność, w tym jakość świadczonych usług. Instrumentem w tym zakresie może  

                                                 
4  Do których należy zaliczyć w szczególności zasady: pomocniczości, efektów odłożonych w czasie, 

szerokiego zasięgu skutków, akceptacji społecznej, kontroli społecznej, aktywności, zaangażowania 
społecznego, kompleksowości, sprzężenia zwrotnego i pozornego altruizmu. 
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być w szczególności wykorzystywanie zarządzania strategicznego (Zalewski 2006,  
s. 74–80). Dotyczy to wszystkich podmiotów, centralnych, lokalnych i regionalnych, 
zróżnicowanych – pod względem położenia, potencjału, predyspozycji i rozwoju 
oraz poziomu i tempa przekształceń. Niektóre z nich zostały wyraźnie zobligowane 
przez obowiązujące rozwiązania prawne do przygotowywania strategii, stanowią-
cych instrument diagnozy i planowania działań społecznych. Natomiast te, wobec 
których nie ustanowiono podstaw prawno-instytucjonalnych zarządzania (plano-
wania) strategicznego również powinny korzystać z ich metod i dorobku w celu 
poprawy sprawności i skuteczności działań (Wysocka, Koziński 2000, s. 15).  

 
 

2. Istota zarządzania strategicznego  
 
Zarządzanie strategiczne – jako stosunkowo młoda dziedzina – nie jest do 

końca ukształtowane. Powoduje to zróżnicowanie podejść, nie tylko do budowania 
strategii, ale także do jej pojmowania (Penc 1997, s. 143). Wynika z nich, że strategia 
jako koncepcja rozwoju organizacji i jej wizji przyszłości musi stanowić całość jasno 
sprecyzowanych celów, zadań i środków warunkujących zajęcie pożądanej pozycji 
czyli ustalenia, jak powinni zachować się decydenci w tworzeniu i określaniu cza- 
sowych priorytetów, uwzględniających cechy charakterystyczne instytucji, które  
determinują jej możliwości organizacyjne, finansowe i rozwojowe w przyszłości. 
Strategia, to nie tylko planowane przedsięwzięcia oraz działalność operacyjna.  
Stanowi ona także sposób myślenia, patrzenia na zjawiska społeczne i gospodarcze 
oraz ich ocenę ze względu na sytuację danej organizacji. Jest to również prze- 
widywanie sytuacji organizacji na rynku i skutków decyzji, a także polityki państwo-
wej (Strużycki 1998, s. 143). To właśnie dzięki dobrej strategii, która określa ramy 
funkcjonowania organizacji, wiele z instytucji zawdzięcza swój sukces i odwrot- 
nie, także wiele niepowodzeń organizacji można wyjaśnić strategicznymi błędami  
w zarządzaniu.  

O ile strategia stanowi kompleksowe i planowe osiąganie celów organizacji, 
to zarządzanie strategiczne uznawane jest za kompleksowy, ciągły proces zarządza-
nia nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii, poprzez które 
następuje wykorzystanie szans i sprostanie wyzwaniom, przed którymi staje organi-
zacja (Griffin 2004, s. 245). Warto dodać, że organizacja ma strategię nawet, gdy  
nie zostaje ona właściwie sformułowana, bowiem zawsze musi ona uwzględniać 
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związek z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Natomiast pożądanym jest, aby  
strategia była efektem analizy i opisania tego otoczenia, a więc by posiadała wy- 
miar aktywny. Zawierając długofalowy program działania, określa ona strategiczne 
cele rozwoju, kierunki i priorytety działania, a także alokację środków finansowych, 
które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i wykonania powierzonych zadań 
(Ziółkowski 2007, s. 104). 

Zarządzanie strategiczne jest wiedzą i sztuką zmierzającą do zespolenia ce-
lów i działań organizacji w zamiarze osiągnięcia wysokiej sprawności wewnętrznej, 
jej harmonijnego rozwoju i ścisłego powiązania z otoczeniem w celu zmniejszenia 
niepewności (Penc 1997, s. 509). W zarządzaniu strategicznym wyróżnia się zróżni-
cowane podejścia, z których każde cechuje się odrębnymi cechami i miejscem  
w teorii i praktyce (Mckiernan 1997). Żadne z nich jednak nie przedstawia jed- 
noznacznej recepty na pożądaną metodologię zarządzania strategicznego. W po-
dejściu planistycznym strategia bywa utożsamiana z planowaniem, stanowiąc  
kompleksowy plan osiągania celów. Zarządzanie strategiczne koncentruje się na 
planowaniu długookresowym w celu tworzenia warunków dla osiągania zamierzeń, 
stając się usystematyzowanym i deterministycznym procesem, który przebiega od 
określenia celów poprzez analizę wewnętrzną i zewnętrzną, do sformułowania  
i wdrażania całościowej strategii. W tym zakresie strategia jest ukierunkowania na 
osiągnięcie harmonizacji pomiędzy instytucją a jej otoczeniem. Zaletą takiego ujęcia 
jest nie tylko usystematyzowanie planowania, ale także określenie posiadanych  
informacji oraz skupienie się na celach działań oraz określeniu narzędzi kontroli  
osiągania celów i pomiar wyników. Natomiast mankamentem może być w szcze-
gólności budowanie celów na podstawie niepełnych informacji, prowadzące do 
błędnych decyzji (Stonehouse, Hamill, Purdie 2001, s. 11). Oprócz podejścia plani-
stycznego, spotyka się również ujmowanie zarządzania strategicznego, jako pewnej 
koncepcji lub pomysłu na działalność, np. na zarobienie pieniędzy, zdobycie środ-
ków czy rozwój. Zarządzenie strategiczne bywa też rozumiane, jako pochodna  
zasobów własnych i możliwości danej organizacji. Odnosi się ono także do umie- 
jętności dostosowywania się organizacji, do warunków otoczenia, oznaczając umie-
jętność wykorzystywania istniejących okazji i przeciwdziałania powstającym zagro-
żeniom (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 28). Występujące w literaturze modele 
zarządzania strategicznego, opracowane przez wielu badaczy, mają charakter eklek-
tyczny. Postulatem w praktyce zarządzania strategicznego powinno być wykorzy-
stanie osiągnięć każdego ze wskazanych ujęć. Mając to na względzie należy uznać, 
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że zarządzanie strategiczne stanowi pewną koncepcję działania, wynikającą (w spo-
sób nieunikniony) przede wszystkim z planowania, sformalizowaną w postaci planu, 
ale jednocześnie stanowiącą także efekt adaptowania do zmian, które wyznaczają 
zarówno możliwości własne podmiotu, jego zasoby, jak i konieczność dostosowania 
się do warunków otoczenia.  

 
Tabela 2. Przykładowe strategie do zastosowania w instytucjach publicznych według wybranego kryterium 

Kryterium Określenie 

Ważność 
- ogólne strategie instytucji 
- strategie obszarów działalności 
- strategie obszarów funkcjonalnych 

Funkcja 
- strategie inwestycyjne 
- strategie finansowe 
- strategie personalne 

Rozwój 
- strategie wzrostu (inwestowania) 
- strategie stabilizacji (utrzymywania) 

Produkt/rynek strategia doboru kontrahenta 

Źródło: Kreikebaum 1997, s. 59.  

 
Niekiedy używane jest w stosunku do zarządzania pojęcie „planowanie  

strategiczne”. Pojęcie to ma charakter węższy niż zarządzanie strategiczne. Na pla-
nowanie strategiczne składa się – ogólnie rzecz biorąc – sformułowanie zamiarów, 
strategii, środków i celów poprzez racjonalną analizę obecnej sytuacji i przyszłych 
możliwości organizacji (Kreikebaum 1997, s. 28). Natomiast zarządzanie strategiczne 
odnosi się także do pozostałych funkcji zarządzania, obejmujących proces wdraża-
nia, monitorowania i kontroli przyjętych planów strategicznych.  

 
 

3. Etapy budowania strategii 
 
Zarządzanie strategiczne, jako wiedza i sztuka stosowana w organizacji mo-

bilizuje, łączy i wykorzystuje zasoby w celach osiągnięcia sprawności, wydajności  
i zmniejszenia niepewności (Marchesnay 1994, s. 171). Można nawet powiedzieć, że 
budowa strategii organizacji to klasyczne połączenie sztuki oraz wiedzy, głęboko 
osadzonej w realiach strategicznej triady tzn. organizacja – konsument – konkurent. 
Działalność strategiczna służąca wykonywaniu zadań w organizacji obejmuje kilka 
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etapów. Etapy te w koncepcjach zarządzania strategicznego ujmuje się w zróżnico-
wany sposób. Najczęściej wyróżnia się trzy etapy budowania strategii: planowanie 
strategiczne, analizę strategiczną i kontrolę (controling). Niektórzy z autorów wy- 
różniają także więcej etapów budowy strategii, obejmujących m.in. analizę stanu 
obecnego (w tym określenie misji, identyfikację i diagnozowanie rezultatów),  
ocenę perspektyw (analizę zewnętrzną i wewnętrzną, ustalenie celów), ustalenie 
kierunku strategicznego, wprowadzenie strategii w życie, ocenę i kontrolę strategii 
(Krupski 1998, s. 8).  

W niniejszym opracowaniu odniesiemy się do następujących elementów 
budowy strategii: formułowania misji i wizji rozwoju, analizy strategicznej, określa-
nia celów i zadań oraz strategii działania. Misja organizacji określa powód jej  
istnienia. Nadaje ona konkretny kierunek działalności organizacji, a także wskazuje 
dziedziny, którymi przedsiębiorstwo powinno się zajmować. „Przedsiębiorstwo  

pozbawione misji nie ma duszy” (Fournier 1993, s. 13). Misja nie może być formu- 
łowana w kategoriach chęci przetrwania czy też osiągania zysku, lecz powinna  
służyć społeczeństwu, pomnażania korzyści, które uzyskuje klient, a także organi-
zacja za pośrednictwem rynku. Misja stanowi szczególne powołanie organizacji, 
pełniąc rolę motywującą i informacyjną oraz odróżniającą ją od innych. Warto 
podkreślić, że misja bywa często postrzegana powierzchownie i nieadekwatnie  
do rzeczywistej roli, jaką odgrywa. Wynika to często z górnolotnych wyrażeń,  
jakie bywają używane do jej formułowania. Tymczasem misja powinna posiadać 
realistyczny, praktyczny i przede wszystkim użyteczny wymiar. Z niewłaściwie 
sformułowanej misji mogą wynikać konsekwencje w postaci niedostosowania  
do potrzeb i możliwości. W przypadku organizacji biznesowych misja powinna 
określać, dlaczego klienci powinni kupować towary i korzystać z usług w tej  
a nie innej firmie. Powinna też określać podstawowe powołanie przedsiębiorstwa  
i spełniać rolę motywującą oraz dynamizującą (Penc 1994, s. 128). Natomiast  
w stosunku do instytucji polityki społecznej misja powinna być na tyle konkretna  
i dokładna, by pokazać wszystkim adresatom, do jakiej grupy zainteresowanych 
organizacja zwraca swoją ofertę, jakimi zasobami dysponuje dla jej realizacji oraz  
z jakimi uwarunkowaniami trzeba się liczyć przy jej realizacji (Sroślak, Kozieł, Krzy-
żanowski 2004, s. 17). 

Drugim istotnym elementem w koncepcji zarządzania strategicznego jest 
wizja, która wskazuje sytuację, w jakiej chciałaby znaleźć się organizacja w przy- 
szłości. Wizja strategiczna to spojrzenie w przyszłość, w oparciu o logiczne analizy 
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stwierdzające, co jest możliwe. Wizja nie powinna przekształcać się w strategię, lecz 
powinna być weryfikowana przez menadżerów, tak jak to jest w japońskim stylu 
zarządzania. Każda strategia wymaga oprócz wizji tzw. refleksji strategicznej, stwa-
rzającej możliwość porównywania wyników uzyskanych przez różne zespoły anali-
zujące tę samą sytuację organizacji. Kolejnym elementem strategii są cele i zadania, 
a więc to, co chciałaby ona osiągnąć w przyszłości, jak również to, co musi zrobić, 
aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i osiągnąć cele. Ostatnim 
elementem jest strategia działania, która to stanowi najważniejszy element procesu 
zarządzania – wynikową misji, wizji, celów i zadań.  

Koncepcja zarządzania strategicznego obejmuje zatem swoim zasięgiem 
następujące elementy (Obłój 1993, s. 26): 
− analizę pozycji wyjściowej organizacji i perspektywy jej rozwoju, 
− identyfikację celów organizacji, w tym wskazanie, na ile obecne działania po-

zwalają je osiągnąć, 
− szczegółowe określenie możliwości organizacji, ustalenie słabych i mocnych jej 

stron oraz kluczowych czynników sukcesu, 
− wskazanie wariantów rozwoju organizacji oraz ich przydatności z punktu wi-

dzenia celów i możliwości, które stwarza posiadany potencjał ludzki, rzeczowy  
i finansowy, 

− sformułowanie optymalnego wariantu strategii, obejmującej proces ustalania 

długofalowych celów, zamierzeń, kierunków i reguł działania oraz alokacji za- 

sobów niezbędnych dla zapewnienia sukcesu i korzystnej pozycji względem 

otoczenia, 

− opracowanie planu strategicznego i planów szczegółowych przedsięwzięć, 

(uaktywnienie systemów: zarządzania, planowania, kontroli, rachunkowości i in-

formacji) w celu aktywnego wspierania realizacji strategii, 

− kształtowanie organizacji i kultury strategicznej instytucji wspierającej realizację 

strategii, 

− prowadzenie kontroli strategicznej na zasadzie controllingu. 
 
Jak wynika z przedstawionego wyliczenia koncepcja zarządzania strate-

gicznego nie jest wcale prosta. Przede wszystkim wymaga spójnej strategii, która 
oznacza merytoryczną zgodność programów rozwoju dotyczących różnych hory-
zontów czasu i różnych podsystemów organizacji (Gierszewska, Romanowska 
1988, s. 25). 
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4. Metody analizy strategicznej 
 

Analiza strategiczna jest ściśle związana z budową i formułowaniem strate-

gii organizacji. Samo opracowanie strategii wymaga dobrej znajomości otoczenia 

jak i organizacji, możliwości wystąpienia w przyszłości zmian w otoczeniu, ich  

wpływu na przedsiębiorstwo, a także zdolności przedsiębiorstwa do właściwego 

reagowania na nie. Analiza strategiczna jest etapem procesu formułowania strategii 

działania. To właśnie na jej podstawie dokonuje się wyboru wariantu strategicznego, 

określa się cele i misję organizacji oraz drogi ich realizacji. Stanowi ona postępowa-

nie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie realizowanej przez 

organizację strategii zarządzania, a z drugiej strony zaś wytycza praktyczne możli- 

wości kierunków dalszych działań, w związku z zaobserwowanymi zmianami w bliż-

szym i dalszym otoczeniu (Stabryła 2000, s. 137). W nieco szerszym ujęciu rozpatruje 

analizę strategiczną A. Klasik, wskazując, że analiza strategiczna organizacji przyjmu-

je postać diagnostyki organizacji, jako całości i jej specyficznego otoczenia. Obejmu-

je ona analizę zewnętrzną i wewnętrzną, badanie synergii organizacji i otoczenia 

oraz ustalenie możliwych kierunków (opcji) strategicznych (Klasik 1993, s. 99). We 

współczesnych organizacjach analizę strategiczną należy rozumieć nie tylko jako 

metody i etapy postępowania, ale przede wszystkim jako sposób działania właściwy 

dla organizacji i ludzi myślących strategicznie (Romanowska 1993, s. 53). Zawarte  

w niej badanie diagnostyczne przedsiębiorstwa i otoczenia dotyczy nie tylko elimi-

nacji stwierdzonych nieprawidłowości i błędów, ale służy również celom plani- 

stycznym. Każda analiza strategiczna powinna opierać się na czterech podstawo-

wych filarach, jakimi są: cel, organizacja, otoczenie oraz działalność. Prawidłowo  

prowadzona analiza powinna obejmować swym zakresem trzy główne obszary:  

środowisko makroekonomiczne, środowisko konkurencyjne oraz potencjał własny 

przedsiębiorstwa (Baugier, Vuillod 1993, s. 64).  

Analiza wewnętrzna oraz analiza otoczenia zewnętrznego, w jakiej działa 

dany podmiot, są niezbędne dla opracowania strategii, obejmującej potencjalne 

działania strategiczne. Mogą one być wspierane przez szereg metod. Do przydat-

nych w zarządzaniu strategicznym metod analizy powinno się zaliczyć (Sroślak, 

Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 18): metody scenariuszowe, metody symulacyjne, 

metody portfelowe, planowanie sieciowe oraz inne metody i techniki analizy.  

Metody scenariuszowe obejmują budowę kilku wariantów scenariuszy przyszłości. 



 

 

48 

Oznacza to skonstruowanie logicznego, przypuszczalnego opisu zdarzeń, jakie 

mogą wystąpić w danej organizacji, w jej „wnętrzu”, jak i jej otoczeniu zew- 

nętrznym, w przyszłości. Opis ten zmierza do określenia właściwych celów i przy-

gotowania odpowiedniego działania (Komorowski 1998, s. 25). Zaletą metod  

scenariuszowych jest ich wariantowość. Sprawia ona, że decydenci są zmuszeni 

do obserwacji i analizy występujących w otoczeniu zjawisk i procesów, aby prze-

widywać rozwój tendencji i ich wpływ. Metody scenariuszowe wykorzystują trzy 

zasadnicze grupy scenariuszy: możliwych zdarzeń, symulacyjne i stanów otoczenia 

(Kulas-Klimaszewska 2000, s. 26). 

Pierwszy z wymienionych, zawiera wydarzenia, które są możliwe w przyszło-

ści, opierając się na logice intuicyjnej. W jego ramach są tworzone listy wydarzeń 

ważnych dla organizacji, które mogą ujawnić się w przyszłości. Służy to identyfiko-

waniu przyczyn tych wydarzeń, możliwych kierunków ewolucji, siły i charakteru od-

działywań na interesariuszy oraz określenie zdolności instytucji do dostosowywania 

się, do tych zjawisk, zanim nastąpią. Dzięki temu można zaprojektować odpowied-

nią reakcję organizacji (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 19). 

Scenariusze symulacyjne służą dokonywaniu oceny znaczenia przyszłych 

wyborów strategicznych, zgodnie ze zmianami w otoczeniu organizacji. Opracowu-

je się je w odniesieniu do konkretnego zdefiniowanego problemu. Następnie ustala 

się listę istotnych czynników otoczenia, wpływających na funkcjonowanie organiza-

cji i wypełnianie przez nią zadań oraz określa prawdopodobieństwo wystąpienia 

każdego z czynników. Na tej podstawie tworzy się macierz wzajemnych zależności, 

przygotowuje scenariusz i formułuje strategię organizacji. Ostatni z wymienionych 

scenariuszy, możliwych zdarzeń – dotyczący stanów otoczenia – dokonuje oceny 

potencjalnej siły wpływu poszczególnych procesów na organizację i szacuje praw-

dopodobieństwo ich wystąpienia.  

Podstawą szacowania jest wiedza twórców scenariusza. W oparciu o nią 

opracowuje się jeden z czterech możliwych scenariuszy: optymistyczny (trendy  

mające największy pozytywny wpływ), pesymistyczny (tendencje mające najbar- 

dziej negatywny wpływ), niespodziankowy (zjawiska, które mają najmniejsze praw-

dopodobieństwo wystąpienia) oraz najbardziej prawdopodobny, składający się  

z prawidłowości, które mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia (Penc 

1997, s. 108). 
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Wykres 3. Klasyfikacje metod analizy strategicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gierszewska, Romanowska 1996, s. 14. 

 
Oprócz metod scenariuszowych w analizie strategicznej stosuje się także 

metody symulacyjne, które są raczej rzadko stosowanymi narzędziami analizy  
strategicznej. Polegają one na budowaniu eksperymentalnego modelu danego sys-
temu, w oparciu o szczególny rodzaj modeli matematycznych, które za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania pozwalają badać warianty zachowań syste- 
mu, długookresowo i w złożonych warunkach (Bieniok, red. 2001, s. 9). Stosowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariusze możliwych zadań
Scenariusze stanów i procesów  
 w otoczeniu 
Scenariusze symulacyjne 

Koncepcja 
wielorakich 
możliwości 

Ekstrapolacja trendów
Opinie ekspertów 
Analiza luki strategicznej 

Koncepcje 
scenariuszowe 

Cykl życia 

Analiza kluczowych 
czynników sukcesu 

Analiza „pięciu sił”  
Portera 

Punktowa ocena 
atrakcyjności sektora

Mapa grup 
strategicznych 

macierz BCG
   

macierz MC Kinseya   

                     macierz ADL 

Metody portfelowe

Krzywa doświadczeń

Pozycjonowanie strategiczne

Analiza SWOT

Zintegrowane 

METODY ANALIZY

Organizacji Otoczenia 



 

 

50 

wskazanych metod wymaga wiedzy matematycznej oraz ekonometrycznej, a ich 
walorem jest możliwość badania, bez specjalnych kosztów – poprzez symulację 
komputerową – wielu wariantów. 

Trzecią grupę metod analizy strategicznej stanowią metody z grupy ilo-
ściowych, występujące w wielu odmianach. Różnią się one między sobą sposobem 
definiowania i wartościowania zmiennych strategicznych oraz obszarami potencjal-
nych zastosowań (Bieniok, red. 1999, s. 36). Do najbardziej znanych metod analizy 
portfelowej należy zaliczyć: macierz BCG (macierz wzrostu i udziału w rynku) opra-
cowaną przez Bostońską Grupę Konsultingową (Pierścionek 1998, s. 237), macierz 
Mc Kinsey`a (zwaną również macierzą General Electric) oraz model analizy strate-
gicznej ADL (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 21). 

Planowanie sieciowe stosowane jest to planowanie i kontrola złożonych 
przedsięwzięć gospodarczych, technicznych i organizacyjnych przy założeniu  
racjonalnego wykorzystania zasobów (Stoner, Wankel 2001, s. 165). Najważniejszym 
założeniem planowania sieciowego jest określenie i kontrola czasu potrzebnego na 
realizację zamierzenia. Służą temu dwie metody, mianowicie metoda ścieżki kry-
tycznej (Critical Path Metod – CPM) oraz (Program Evaluation and Review Technique  

– PERT, techniki oceny i kontroli działania). Metody sieciowe przedstawiane są  
w sposób graficzny (wykres sieciowy), który składa się z czynności (działania) i zda-
rzeń (Bieniok, red. 2001, s. 26). Czynności wskazuje wektor zaczepiony między dwo-
ma zdarzeniami, wskazujący wymiar czasu. Zdarzenie to „bezwymiarowy punkt na 
skali czasu”, które można podzielić na zdarzenie początkowe, pośrednie i końcowe, 
przedstawiane graficznie, za pomocą figury (koła) geometrycznej (Gruszczyńska-
Malec 2001, s. 18). 

Wśród innych metod i technik analizy strategicznej można wskazać: analizę 
łańcucha wartości, pozwalającą śledzić koncepcje ścieżki ekonomicznej, poprzez 
wszystkie ogniwa gospodarcze. Koncepcja ta nawiązuje do organizacyjnej koncepcji 
analizy wartości, zgodnie z którą każda organizacja jest ogniwem szerszego łań- 
cucha wartości oraz sama tworzy wewnętrzny łańcuch wartości. Posługując się  
wyżej wymienionym modelem można – w uproszczony sposób – przedstawić  
organizację, jako sekwencję działań następujących po sobie. Porter nazwał je funk-
cjami podstawowymi. Należy jednak mieć na uwadze, iż funkcje te nie mogą być 
dobrze wykonywane bez istnienia działań zarządczych i doradczych. Zintegrowanie 
obu tych funkcji oraz ich powiązanie z łańcuchami wartości dostawców i nabyw- 
ców pozwala organizacji na osiągnięcie zamierzonego celu i jej ogólny rozwój.  
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W sprawnie zarządzanej organizacji suma wartości generowanych przez poszcze-
gólne ogniwa łańcucha przewyższa sumę kosztów. Źle funkcjonujące lub źle  
skoordynowane ogniwa łańcucha wartości są słabymi stronami organizacji, a rów-
nocześnie utrudniają wykorzystanie potencjału innych ogniw łańcucha (Gierszew-
ska, Romanowska 1996, s. 160). 

Wśród odmiennych form analizy strategicznej znajduje się analiza SWOT, 
stanowiąca jeden z podstawowych narzędzi analizy strategicznej. Jest ona metodą 
analizy atutów i słabości organizacji w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych 
przez otoczenie (Penc 1994, s. 155). Należy ona do trudnych elementów analizy stra-
tegicznej. Wymaga wiedzy, ale ze względu na kompleksowość badania otoczenia 
organizacji oraz jej wewnętrznego potencjału, jest pomocna przy planowaniu stra-
tegicznym. Jej wyniki – ujęte, jako suma wszechstronnej i systematycznej oceny 
czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych – stanowią podstawę w procesie  
wyznaczania celów strategicznych. Analiza ta oparta jest na macierzy, klasyfikacji 
czterech czynników mających wpływ na działania organizacji (zob. Tabela 3). Kon-
frontacja szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami organizacji pozwala na 
określenie pozycji strategicznej organizacji oraz stanowi podstawę do opracowania 
odpowiedniej strategii działania. Strategia ta powinna opierać się na: unikaniu  
zagrożeń, wykorzystywaniu szans, wzmacnianiu słabych stron oraz opierać się na 
mocnych stronach (Krupski 1998, s. 140). 

 
Tabela 3. Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT 

Czynniki zewnętrzne S Z A N S E Z A G R O Ż E N I A 

Czynniki wewnętrzne M O C N E   S T R O N Y S Ł A B E   S T R O N Y 

 Czynniki pozytywne Czynniki negatywne 

Źródło: Gierszewska, Romanowska 1996, s. 210.  

 
W systemie działań odnoszących się do analizy strategicznej, końcowym 

etapem analizy strategicznej jest ocena pozycji strategicznej organizacji. Natomiast 
ostatnim etapem jest wskazanie kierunków jej rozwoju. Ocenę pozycji strategicznej 
organizacji – podobnie jak w przypadku analizy SWOT – dokonuje się na podstawie 
analizy makrootoczenia, otoczenia sektorowego i wewnętrznego. Efektem końco-
wym prowadzonej analizy powinno być zakwalifikowanie organizacji do jednej  
z kategorii: rozwojowej, nierozwojowej lub o zróżnicowanych możliwościach rozwo-
jowych. Określenie pozycji organizacji polega na zderzeniu ze sobą wyników ana- 
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lizy otoczenia z analizą jej potencjału strategicznego, przy czym ważne jest, że nie 
zawsze muszą to być wszystkie elementy otoczenia. W dużej mierze wystarczają 
tylko wybrane elementy, jak czynniki polityczne, zasoby własne itp., jednak ocena 
pozycji strategicznej zawsze wymaga uwzględnienia zarówno czynników zewnętrz-
nych, jak i wewnętrznych (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 27–28). 

 
 

5. Dobór strategii i jej rodzaje 
 

Kolejnym etapem w planowaniu strategicznym jest odpowiednie opra- 

cowanie strategii, które pozwala na zaplanowanie dalszych działań. Przygotowany 

dokument strategiczny nie powinien zawierać zbyt wiele szczegółów i zagadnień. 

Stąd też niektóre kwestie powinny być zmarginalizowanie lub wręcz pominięte, dla 

skutecznego wdrożenia i realizacji. Oznacza to, że strategia nie może być dokumen-

tem zbyt obszernym. Jeżeli tak jest, to może się ona stać w szczególności (Frenkiel, 

Wran 2005, s. 177): mało czytelną; niemożliwą do zrealizowania przez podmioty sta-

jące przed koniecznością jej realizacji; może rozpraszać uwagę przy jej implementa-

cji; powodować utratę z pola widzenia sensu całości; być niepodatną na kontrolę, 

zwłaszcza w aspekcie postępu w realizacji wizji i celów rozwoju oraz trudną lub 

niemożliwą w komunikacji i promocji w układzie wszystkich potencjalnych podmio-

tów, którzy de facto stają się „realizatorami” strategii. 
W kontekście kwestii skutecznego tworzenia strategii warto zwrócić uwagę 

na ustalanie celów oraz wyznaczanie przedsięwzięć strategicznych. Ważne jest  
w szczególności jasne ich sprecyzowanie oraz określenie ich rangi, co pozwala na 
zbudowanie wokół nich konkretnych wytycznych i działań. Spełnienie, choć części,  
z opisanych wcześniej, wytycznych sprawia, iż strategia rozwoju może okazać się 
doskonałym instrumentem sprawnego i skutecznego działania organizacji. W teorii 
zarządzania wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje strategii: defensywną i ofensyw-
ną. W praktyce każda z nich jest konglomeratem zarówno elementów ofensywnych 
jak i defensywnych o różnej kombinacji, w zależności od rodzaju prowadzonych 
działań przez organizację, umiejscowienia na rynku, aktywności konkurencji itp. Stra-
tegia defensywna nastawiona jest na minimalizację niepowodzeń, unikanie ryzyka  
i błędów. Ogranicza ona do minimum wszelkie zmiany. Jest strategią biurokratyczną 
i przetrwania, powodującą ujednolicenie i scentralizowanie wszystkich struktur  
formalnych oraz oparcie ich funkcjonowania na wzorach administracyjnych. Nie 
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motywuje ona pracowników do twórczej pracy, za to wymaga od nich lojalności.  
M. Crozier stwierdził, że w takich warunkach przedsiębiorczość ulega zdławieniu, 
gdyż biurokracja nie uczy się na błędach i nie ma bezpośredniej motywacji do pod-
noszenia sprawności działania (Crozier 1993, s. 36). Taka strategia nie stwarza więc 
warunków dla rozwoju organizacji, a nawet może ja ograniczać, wprowadzając kli-
mat „błędnego koła” (Koźmiński 1985, s. 128). Strategia ofensywna nastawiona jest  
z kolei na działania przedsiębiorcze wymagające pomysłowości i elastyczności.  
Strategia ta wymusza rozwój i postęp, a jednocześnie chroni organizację przed sta-
gnacją. Podmioty stosujące tą strategię muszą koncentrować się nie tylko na sferze 
wartości, ale także na możliwościach organizacji. Strategia ofensywna motywuje 
pomysłowość i wiedzę pracowników, co sprzyja korzystnym warunkom i atmosferze 
w pracy, zwiększając jednocześnie efektywność. W ramach ogólnego podziału wy-
różnia się też szereg innych klasyfikacji strategii, np. zaproponowaną przez L. Rue  
i P. Holland, obejmującą cztery kategorie strategii: wzrostu, stabilizacji, obronne  
i kombinowane. Podział ten najlepiej odzwierciedla różnorodność strategicznych 
zachowań organizacji. Zaprezentowane powyżej podziały nie wyczerpują wszyst-
kich możliwości. W praktyce występuje bowiem wiele różnych strategii: kosztowe, 
penetracji i rozwoju rynku oraz integracji pionowej (Pierścionek 1998, s. 40).  

 
 

6. Planowanie 
 
Podstawowym narzędziem zarządzania organizacjami jest plan, stanowiący 

efekt podejmowania decyzji w kontekście określonego otoczenia. Planowanie jest 
podstawowym elementem działań zmierzających do realizacji wyznaczonych bieżą-
cych celów, misji oraz dalekosiężnych, perspektywicznych celów strategicznych  
organizacji. Niezależnie od tego planowanie uwzględnia ocenę zasobów oraz oto-
czenia zewnętrznego (w tym zwłaszcza społeczno-ekonomicznego), co umożliwia 
dostosowanie działań i środków. Jest także konieczny przy wyborze odpowiedniej 
strategii rozwoju. Planowanie jest usystematyzowaną, spójną i konkretną całością 
(ciągiem czynności), wyznaczającą kierunki działań pozwalając uzyskać efektywność 
i skuteczność. Plany strategiczne są narzędziami, obrazującymi zakres działań, zadań 
i środków, przy pomocy których należy realizować poszczególne elementy (Frenkiel, 
Wrana 2005, s. 31).  

Plan, jako zestaw dokumentów – analiz i programów – wyznacza cele  
organizacji i określa najlepsze sposoby ich realizacji, wskazując właściwy sposób ich 
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osiągnięcia. Są one zestawieniem celów i zadań oraz środków, sposobów, metod  
i terminów ich realizacji, zarówno w formie pisemnej, poprzez opis, jak i tabelarycz-
nej. Ich treści zawierają dwie najważniejsze grupy zagadnień: zadania do osiągnięcia 
(nakłady), środki (efekty) ich realizacji (Chudy, Kabat, Pietraszewski 2001, s. 30). 

Plany rozwoju organizacji są wynikiem konfrontacji wielu możliwości, która 
jest konieczna, by odrzucić te rozwiązania, które są niekorzystne lub niedostatecznie 
korzystne z punktu widzenia jej zadań. Planowanie w organizacji należy rozpatrywać 
na dwóch zasadniczych poziomach, na poziomie strategicznym i na poziomie  
operatywnym, które różnią się szczegółowością, zakresem, celem itp. (Tabela 4).  
Konieczność planowania rozwoju organizacji publicznych wynika z oddziaływania 
wielu czynników, wśród których można wskazać w szczególności: złożoność pro- 
cesów technologicznych, pogłębiającą się specjalizację, konieczność antycypacji 
zdarzeń przyszłych, wzrost nakładów na badania i rozwój, turbulencję otoczenia  
zewnętrznego, skalę oddziaływania współczesnych organizacji (Banaszyk, Cyfert 
2003, s. 82). 

 
Tabela 4. Planowanie strategiczne a operacyjne 

PLAN 
Wyszczególnienie 

Operacyjny Strategiczny 

Szczegółowość Konkretne cele, zadania cząstkowe Zagadnienia, cele ogólne 

Zakres Mała liczba zmiennych Bardzo dużo zmiennych 

Horyzont czasu Krótki horyzont czasu Długofalowe planowanie zadań 

Cel planowania Wykonanie zadania Misja organizacji 

Charakter czynności  
planistycznych 

Odtwórczy Twórczy 

Sposoby opracowania 
strategii 

1. Plany jednorazowe: programy,  
     projekty, preliminarze. 
2. Plany trwale obowiązujące:  
     wytyczne polityki, procedury, reguły. 

1. Przedsiębiorczy. 
2. Dostosowawczy. 
3. Planowy. 

Źródło: opracowanie na podstawie: Chrostowski, Szczepankowski 1998, s. 224. 

 
Opracowanie planów rozwoju wymaga odpowiednich metod. Metody te 

dostosowuje się do specyfiki poszczególnej organizacji lub do zadania. Wśród me-
tod planowania rozwoju wspólnot terytorialnych można stosować metodę (Chudy, 
Kabat, Pietraszewski 2001, s. 43): 
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− bilansową (zestawienie planów ze środkami ich realizacji, następnie porów- 
nanie i ewentualna korekta w celu osiągnięcia równowagi między planem  
a środkami), 

− wskaźników statystycznych (planowanie w oparciu o kształtowanie się – obec-
nych lub przeszłych – wskaźników struktury, dynamiki itp.), 

− wskaźników techniczno-ekonomicznych (ustalanie wielkości technicznych i eko- 
nomicznych danej działalności), 

− analizy ekonomicznej (badanie czynników, od których zależy planowane przed-
sięwzięcie), 

− kolejnych przybliżeń (sformułowanie decyzji, a następnie badanie jej kon- 
sekwencji, z ewentualnym dokonywaniem korekt, aż do momentu, gdy  
planowana decyzja przyniesie pożądany efekt). 

 
W trakcie planowania ważny jest wybór odpowiednich metod rozwiązania 

problemu. Oznacza to analizowanie zasobów własnych i decydowanie o ich alokacji 
tak, by założone cele zrealizować w sposób jak najbardziej skuteczny. Dlatego też  
w procesie planowania należy wskazać cztery etapy obejmujące ustalenie celu lub 
zbioru celów, określenie aktualnej sytuacji organizacji, analizę czynników sprzyjają-
cych oraz niesprzyjających realizacji celów, opracowanie kilku wariantów planu oraz 
wybór najodpowiedniejszego (Sroślak, Kozieł, Krzyżanowski 2004, s. 35–36). 

W procesie budowy i opracowywania planu rozwoju organizacji nale- 
ży koniecznie uwzględnić szereg czynników. Przede wszystkim plany muszą 
uwzględniać realne możliwości organizacji znajdujące oparcie w posiadanych 
przez nią zasobach rzeczowych, finansowych oraz ludzkich, a także być dostoso-
wane do wymagań rynku (Kortan, red. 1997, s. 21). Muszą posiadać wewnętrzną 
zgodność i spójność, co w praktyce sprowadza się do odpowiedniego formuło-
wania planów podrzędnych. Ich założenia muszą być podporządkowane założe-
niom ogólnym. Plany tworzone na różnych szczeblach decyzyjnych muszą być ze 
sobą zintegrowane (Filar, Skrzypek 1998, s. 18). Istotny jest również właściwy prze-
pływ informacji, związany z możliwością dokonywania bieżących korekt w razie 
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji (Koźmiński, Piotrkowski 1985, s. 216). Plan 
musi być także celowy, czyli uwzględniać stosowny dobór środków i metod  
właściwego osiągnięcia zamierzonych celów (Haber 1998, s. 82). Dalszym wy-
znacznikiem planu jest operatywność, rozumiana jako przejrzystość, prostota  
i zrozumiałość założeń oraz jego wielowariantowość, związana z przygotowaniem 
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wariantów planu działania, np. optymistycznego, pesymistycznego, najbardziej 
prawdopodobnego (Filar, Skrzypek 1998, s. 18). Plan powinien cechować się ogra-
niczoną szczegółowością, wynikającą z horyzontu czasowego planu (Filar, Skrzy-
pek 1998, s. 19). Dodatkowo powinien zawierać wskazanie przedziału czasowego 
dla realizacji każdego zadania (Haber 1998, s. 83). W przypadku planu odnoszące-
go się do wykonywania zadań przez podmioty polityki społecznej istotna jest też 
zgodność planu z potrzebami otoczenia zewnętrznego, kształtowanego przez 
umowę społeczną i normy prawne. 

 
 

7. Zakończenie 
 
Na wszystkich poziomach funkcjonowania podmiotów polityki społecznej 

powstają lub powinny powstawać dokumenty mające na celu diagnozowanie  
sytuacji, wyznaczania kierunków i zakresu działań oraz ustalania priorytetów. Specy-
fika organizacji zajmujących się polityką społeczną nie pozwala na sprecyzowanie 
zdecydowanie jednolitej recepty na przygotowanie realizacji działań w zakresie  
zarządzania strategicznego. Można jednak wskazać pewne działania strategiczne 
wspólne dla wszystkich organizacji, w których niezbędne staje się planowanie  
w dłuższej perspektywie czasowej – zmierzające do kształtowania warunków opty-
malnego funkcjonowania – stanowiących pomoc dla podmiotów polityki społecz-
nej, ich opiekunów i zatrudnionych w nich praktyków. Dzieje się tak dlatego, że  
w nowoczesnym zarządzaniu, niezależnie od charakteru organizacji, konieczne jest 
wykorzystywanie narzędzi zarządzania strategicznego, polegające na tworzeniu wie-
lowariantowych koncepcji opisujących przyszłe sytuacje otoczenia i samej organiza-
cji oraz spodziewanych kierunków rozwoju, po to, aby odkryć elementy niezbędne, 
dla jej funkcjonowania w przyszłości.  

Zarządzanie to ma na celu eliminację niepewności oraz podejmowanie stra-
tegicznych decyzji. Zarządzanie strategiczne umożliwia wybór celów i zadań oraz 
alokację zasobów i organizację procesów wewnętrznych tak, aby organizacja mogła 
szybko i elastycznie reagować na płynące z zewnątrz sygnały i zapanować nad burz-
liwymi warunkami otoczenia. Skuteczność, terminowość i efektywności wdrażania 
strategii jest wypadkową wielu czynników. Należą do nich bez wątpienia: jakość  
merytoryczna planu strategicznego, uwarunkowania prawne i finansowe przede 
wszystkim – kreatywność i wiedza podmiotów odpowiedzialnych w zakresie orga-
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nizacji procesu implementacji strategii. Zarówno w literaturze przedmiotu, jak  
i w praktyce istnieje wyraźna dysproporcja pomiędzy naciskiem kładzionym na  
proces tworzenia planu strategicznego a przygotowaniem i monitorowaniem jego 
wdrożenia (Tabor 2004, s. 277). Wyrazem tego jest dość typowa sytuacja, wystę- 
pująca w organizacjach publicznych, polegająca na przyjęciu strategii, a następ- 
nie na faktycznym zaniechaniu jej realizacji. Czasami niemal bezpośrednio po jej 
przyjęciu. 
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Marek Jeziński  
 
 

Strategie w polityce na przykładzie wyborów 
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Kwestię strategii w działaniach politycznych, jej konceptualizacji i im- 

plementacji przez polityków uznać należy za kluczowy problem zarówno pod 
względem funkcjonowania danego ugrupowania politycznego w złożonej ca- 
łości, jaką jest system polityczny (poziomy: instytucjonalny i strukturalny), jak  
i pod względem konkretnych działań podejmowanych przez aktorów w życiu  
publicznym (poziom behawioralny). Strategia tym samym jest nieodłącznym  
elementem kampanii politycznej – służyć ma przede wszystkim zdobyciu wła- 
dzy, a więc najistotniejszej kwestii dla każdego politycznego podmiotu. W związku 
z tym uznać ją należy za konieczny środek wiodący do realizacji nadrzędnego  
celu, jakim jest władza. Bez strategii nie można wyobrazić sobie współczesnej  
polityki, co więcej, stwierdzić można wprost, że polityk lub partia bez dobrze 
przemyślanego planu strategicznego postępowania skazani są na nieuniknioną 
przegraną.  

Strategie w życiu politycznym, w zależności od stopnia konkretyzacji po-
ziomu odniesienia, można rozpatrywać w kategoriach funkcjonalnych. Funkcje  
strategii oraz ich typy przedstawione w niniejszym artykule stanowią pewne modele 
teoretyczne i ramy odniesienia, w jakich działają politycy, zwłaszcza w okresie  
wyborczym. Dlatego też rozważania tu podjęte odnosić się będą do tego szczegól-
nego okresu w kalendarzu politycznym, jakim są wybory (niezależnie od typu elek-
cji). Każda partia, chcąc odgrywać w polityce rolę na miarę własnych ambicji, stara 
się o konceptualizację i implementację działań strategicznych, które odróżnią  
ją od konkurencji i pozwolą uzyskać sukces wyborczy a poprzez to – wpływać  
substancjalnie na procesy decyzyjne związane z rządzeniem w danym państwie 
podczas konkretnej kadencji.  
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2.  Strategia w działaniach politycznych 
 
Strategię w polityce zdefiniować można, jako skoordynowany kompleksowy 

wysiłek podmiotu politycznego podejmowany dla realizacji założonych krótko- 
terminowych lub długofalowych celów politycznych, związanych na ogół z oddzia-
ływaniem na władzę polityczną (sprawowanie władzy, ubieganie się o władzę,  
oddziaływanie na procesy decyzyjne podejmowane przez osoby sprawujące  
władzę). Strategie w polityce towarzyszą zazwyczaj działaniom skierowanym na 
zdobycie lub utrzymanie władzy, co oznacza, że najpełniej strategie polityczne reali-
zowane są przy okazji różnego typu politycznych kampanii, gdzie władza wyznacza 
horyzont, do którego odnosi się wszelka działalność podmiotów realizujących daną 
strategię. Przy takich założeniach warto zwrócić uwagę na najważniejsze elementy 
wskazanej tu definicji strategii politycznej. Są to: podmiot polityczny, charakter zało-
żonych celów, koordynacja działań, władza polityczna, kampania polityczna. 

 
2.1. Podmiot polityczny realizujący strategię 

Zauważyć należy, że podmiot realizujący strategię w przypadku działań na 
niwie politycznej ma zazwyczaj charakter zbiorowy. W polityce działają przede 
wszystkim ludzie zrzeszeni w partie – nawet, jeśli w danej strategii promowani są 
pojedynczy kandydaci, co jest naturalnym procesem choćby w ogólnokrajowej 
kampanii prezydenckiej, to za nimi kryje się cały zespół ludzi konceptualizujących, 
realizujących i wdrażających strategię polityczną, mającą przynieść sukces danej 
jednostce. Dzieje się tak z dwóch zasadniczych powodów: po pierwsze, charakter 
współczesnej polityki, opierający się na działalności partii politycznej oraz po drugie, 
konieczność kompleksowych działań przyjętych w strategii politycznej sprawia, że 
jednostka nie jest w stanie podołać wyzwaniu, jakim jest realizacja procesów strate-
gicznych.  

Życie polityczne we współczesnych państwach to przede wszystkim partie 
polityczne, co zauważono zarówno w klasycznych, jak i współczesnych koncepcjach 
teoriopolitycznych – by przywołać teorie Maxa Webera, Roberta Michelsa, Gio- 
vanniego Sartori. Partie jawią się tu, jako główni zbiorowi aktorzy, którzy realizują, 
reprezentują i agregują (uogólniają w kontekście postulatów wysuwanych przez 
różnorodne społecznie i geograficznie środowiska) interesy polityczne szerokich 
mas elektoratu. Co istotne, to właśnie te organizacje polityczne stanowią podmio- 
ty rywalizujące o głosy wyborców – dlatego też są one w oczywisty sposób tymi 
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aktorami życia politycznego, którzy wdrażają strategie polityczne w praktyce, 
zwłaszcza podczas kampanii wyborczej. Rynek polityczny, wraz z instytucją cyklicz-
nie odbywanych wolnych wyborów to instancje weryfikujące działalność partii poli-
tycznych i skutki owej działalności: efektywna partia, zdobywając głosy mniejszej lub 
większej części elektoratu, wprowadza do parlamentu swych przedstawicieli, zaś ta, 
która wybory przegrywa, okresowo lub na stałe znika ze sceny politycznej. Konku-
rencyjność rynkowa jest tu oczywistym wymogiem funkcjonowania demokratycz-
nego systemu: w demokracji partie stają do rywalizacji wyborczej i – zależnie od  
jej wyniku – zajmują określone miejsca zarówno w systemie politycznym, jak  
i w stosunku do władzy w państwie.  

Władza polityczna jawi się tu, jako nadrzędny cel owych zbiorowych akto-
rów, którzy swoje funkcjonowanie w parlamencie realizują poprzez substancjalne 
wpływanie na procesy stanowienia prawa dla wszystkich obywateli. Wypada jednak 
zaznaczyć, że współcześnie struktura relacji pomiędzy partiami, państwem a wybor-
cami sprowadza się na ogół do modelu kartelowego. Jest to sytuacja, w której partie 
są pośrednikami interesów społeczeństwa wobec państwa a jednocześnie działają, 
jako organizacje reprezentujące państwo (i decyzje władcze podejmowane przez 
jego urzędników) wobec obywatela (Katz, Mair 1995). Model kartelowy oddaje tym 
samym złożoność relacji w obrębie instytucjonalnym: partia działa nie tylko w inte-
resach obywatela i państwa, ale także w swoim własnym, bowiem realizuje funkcje 
reprezentacji interesów wyborców – wpływa na tworzenie prawa w parlamencie 
oraz działa na rzecz zapewnienia ciągłości własnej organizacji (przetrwanie w czasie 
– udział w kolejnych wyborach, ciągłość instytucjonalna – zdobywanie funduszy na 
działalność polityczną). Tym samym, przyjęcie przez partię określonej strategii poli-
tycznej określa, z jednej strony, zadania/cele i z drugiej sposoby realizacji owych  
zadań, determinując społeczny odbiór ugrupowania – realizacja strategii w tym  
kontekście kształtuje wizerunek partii w oczach wyborców, instytucji państwowych 
(prawotwórczych, kontrolnych, itd.) mediów masowych oraz także – co nie mniej 
istotne – konkurencji politycznej. 

 
2.2. Charakter założonych celów  

Strategia polityczna, jak zauważa Marzena Cichosz (2003, s. 37), to próba ra-
cjonalizacji działań podmiotu politycznego na rynku. Oznacza to przede wszystkim, 
że działający aktor musi uwzględnić szereg kwestii kontekstualnych oraz problema-
tykę własnej oferty proponowanej odbiorcom. Do tych pierwszych uwarunkowań 
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należą: obecny kształt sceny publicznej i bieżące doświadczenia związane z walką 
polityczną, system polityczny, jako określona historycznie całość, prawo wyborcze, 
typ kultury politycznej panującej w danym społeczeństwie oraz postępowanie akto-
rów konkurencyjnych, czyli działania rywalizujących z daną partią podmiotów.  
Ta ostatnia kwestia jest w analizowanym tu kontekście niezwykle istotna, bowiem  
– niezależnie od tego czy mamy do czynienia z polityczną konkurencją bezpośred-
nią czy substytucyjną5 – to właśnie ten czynnik sprawia, że kampania musi przyjąć 
formę dynamiczną. Konkurencja i jej działania zawsze wymuszają na działającym 
aktorze elastyczność, co więcej – musi się on spodziewać, że podmioty z nim rywali-
zujące wywrą wcześniej czy później w trakcie kampanii wpływ na jego działania  
i zmuszą do czynności adaptacyjnych. Cybernetyczny model bodziec – reakcja  
jest realizowany w kampanii poprzez reagowanie na różnego rodzaju stymulatory 
środowiskowe. Innymi słowy, planując cele strategii i działania implementacyjne, 
podmiot polityczny skazany jest na przeciwdziałanie konkurencji i w związku z tym 
należy wykazywać gotowość do elastyczności. Ta obejmować musi gospodarowa-
nie: zasobami ludzkimi, finansowymi, logistycznymi i organizacyjnymi.  

Z kolei cel, jakim jest przekazanie odbiorcy politycznemu własnego produk-
tu, to główny wyznacznik strategii. To wszak w tym celu konceptualizowana jest  
i wdrażana strategia polityczna – stanowi on sens podejmowanych w strategii dzia-
łań. Produkt polityczny rozumieć można dość szeroko, jako wszelkie dobra (głównie 
symboliczne), oferowane na politycznym rynku przez aktora konkurującego o po-
parcie elektoratu. Produktem, zatem jest nie tylko kandydat na dany urząd publiczny 

                                                 
5  Konkurencję w polityce, podobnie jak w przypadku rynku dóbr konsumpcyjnych, dzielimy na  

konkurencję bezpośrednią, substytucyjną i potencjalną. Konkurencja bezpośrednia to sytuacja,  
w której partie oferują bardzo podobny program, umieszczają się w tym samym spektrum ideolo-
gicznym (brak tu znaczących ideologicznych zróżnicowań pomiędzy konkurentami), odnosząc się 
jednocześnie do tego samego segmentu elektoratu. Przykładem może tu być scena wyborcza 
kampanii 2001 w Polsce, kiedy to o ten sam elektorat rywalizowały Unia Wolności i Platforma  
Obywatelska, czy kampania 2005 – z rywalizującymi ze sobą Socjaldemokracją Polską i Sojuszem 
Lewicy Demokratycznej. Konkurencja substytucyjna ma miejsce wtedy, gdy partie różnią się  
programowo, czasem znacząco, ale zaspokajają tę samą potrzebę artykulacji, reprezentacji i reali-
zowania interesów politycznych. Przykładowo, partie zróżnicowane na osi centro-prawica – prawi-
ca mają zaspokoić tu tę samą potrzebę, którą będzie tu zagłosowanie na partię prawicową. Z taką 
sytuacją polscy wyborcy spotkali się w roku 2005 w przypadku partii Liga Polskich Rodzin i Prawo  
i Sprawiedliwość, czy w roku 2007 w przypadku rywalizacji PiS z PO. Wreszcie konkurencja poten-
cjalna – zależy od rozwoju rynku politycznego, np.: podział frakcji jednej partii na osobne ugrupo-
wania, które apelować będą do tego samego segmentu elektoratu. Przykładem – podział w SLD 
wobec kampanii roku 2005, kiedy to w opozycji do SLD pojawiła się partia Marka Borowskiego 
SDPL, która w momencie politycznych dyskusji i decyzji o rozłamie stanowiła konkurencję poten-
cjalną, zaś w momencie wyborów – zmaterializowaną już konkurencję bezpośrednią. 
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czy partia polityczna, starająca się wygrać wybory powszechne, ale także szeroko 
pojęty program, idea polityczna czy ideologia, jako zespół relatywnie spójnych prze-
konań dotyczących świata i wizji politycznej. Nie należy ograniczać tu działań pod-
miotu politycznego li tylko do czasu trwania kampanii zakończonej wyborami, ale 
rozumieć trzeba działania polityczne, jako wszelkiego rodzaju oddziaływanie na  
wyborców i konkurencję polityczną, a więc uwzględniać także aktywność po- 
dejmowaną poza kampaniami (w okresie między-wyborczym). Dla długofalowych  
działań politycznych kwestia ta jest niezwykle istotna – teza o kampanii perma- 
nentnej (a więc rozpoczęcie kolejnej kampanii w dniu zakończenia bieżącej) jest  
z punktu widzenia definiowania strategii, określania celów i wdrażania ich w życie 
koncepcją pożądaną, gdyż zakłada ciągłą koncentrację działań, zogniskowanych 
wokół podmiotu politycznego.  

 
2.3. Koordynacja działań przyjętych w strategii 

Koordynacja działań przyjętych w strategii to nieodzowny element działań 
podmiotu politycznego. Chaotyczne postępowanie elit partyjnych, brak koordynacji 
działań politycznych oraz brak koherencji w wymiarze ponadjednostkowym (koor-
dynacja działań na obszarze objętym działaniami strategicznymi – czego wyrazem 
może być zasada przyjęcia jednolitych form kampanii politycznej przez dane ugru-
powanie w wymiarze ogólnokrajowym czy regionalnym) to podstawowe błędy  
na poziomie strukturalnym przy planowaniu strategii politycznej. Obraz siły poli-
tycznej dobrze zorganizowanej lub chaotycznie walczącej o głosy i poparcie elekto-
ratu – zawłaszcza w przypadku ugrupowań parlamentarnych – wzmacniany jest 
zasadniczo przez media ogólnokrajowe, co przekłada się często na wyniki partii  
w przedwyborczych sondażach i samym wyniku wyborów. 

Nic, zatem dziwnego, że każda strategia polityczna wymagać będzie kom-
petencyjnego podziału ról w sztabie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 
przywódcy. Określenie poszczególnych ról zależeć będzie od liczby osób pracują-
cych w sztabie oraz od zasobów ugrupowania. W przypadku ostatniej kwestii cho-
dzić będzie głównie o wykorzystanie zasobów ludzkich (sztab konceptualizujący 
strategię oraz dział implementacji działań, czyli zespół ludzki zwany „mrówka- 
mi” – oparty zazwyczaj o szeregowych członków ugrupowania oraz wolontariat  
uaktywniający się przy okazji konkretnych wyborów), logistycznych (skoordynowa- 
na struktura organizacyjna ugrupowania, zapewniająca możliwość sprawnego dzia-
łania sztabu), finansowych (dostęp do środków finansowych – przede wszystkim 
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zasoby własne partii oraz pozyskiwane na potrzeby kampanii zewnętrzne źródła 
finansowania, jak darowizny, pożyczki i kredyty bankowe) i technologicznych (po-
wielacze, kserokopiarki, komputery, oprogramowanie). Innymi słowy, polityczne  
wizje, opracowywane w sztabie muszą mieć szansę zaistnienia w środowisku  
społecznym poprzez efektywne ich wdrożenie, a więc realne wykonanie zapla- 
nowanych działań.  

Szczególną pozycję w sztabie zajmować musi lider, wokół którego organi-
zowana jest zazwyczaj strategia i za którego sprawą działania strategiczne nabierają 
politycznego sensu. Przywódca stanowi tu w sensie socjologicznym ośrodek  
skupienia grupy społecznej, jaką jest komórka partyjna i sztab wyborczy, jest tym 
samym, czynnikiem grupo twórczym. Często, bowiem strategia polityczna nakiero-
wana jest właśnie na lidera: jest on twarzą kampanii, jej motorem, to on wreszcie ma 
zwyciężyć i zająć miejsce urzędnika publicznego. Jak podaje Margaret G. Hermann 
(1998, s. 297–298), lider polityczny przyjąć może kilka strategii prowadzenia własne-
go ugrupowania, będąc: 
–  po pierwsze, pstrokatym kobziarzem z Hamelin – oczarowuje zwolenników  

wysuwając cele działania politycznego,  
–  po drugie, kupcem – rozpoznaje potrzeby ludzi i reaguje na nie, zapewniając,  

że on jedynie jest w stanie je zaspokoić,  
–  po trzecie, marionetką – w tej wizji to zwolennicy kierują i manipulują liderem,  

a on sam jest jedynie odbiciem swojego otoczenia polityczno-społecznego; 
oraz 

–  po czwarte, frontowym dowódcą – reagującym na zmiany kontekstowe śro- 
dowiska społecznego i politycznego, podejmującym szybkie i zdecydowane 
decyzje.  

Hermann zaznacza, że istotnym czynnikiem, determinującym postawę  
lidera są nie tylko jego osobiste cechy (charakter, styl działania, przyjęta postawa 
ideologiczna, wykształcenie, motywacje do działania, zachowania w sytuacji streso-
wej, czy doświadczenie polityczne), ale także kwestie kontekstu, w jakim przyszło 
przywódcy działać. Kontekstem będzie tu „układ społeczny, w którym sprawuje się 

przywództwo albo się o nie walczy” (Hermann 1998, s. 299). Idąc dalej, to kontekst wy-
znacza granice, po których porusza się lider, niezależnie czy działa on w polityce, 
ekonomii czy sferze społecznej.  

Rosemary Stewart (1982a, s. 10 i nast.) zakłada, że najważniejsze uwarunko-
wania kontekstowe to po pierwsze, rozpoznanie potrzeb, po drugie, narzucanie 
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własnego zdania oraz po trzecie, dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. 
Złożenie tych trzech elementów daje najbardziej pożądaną w przywództwie cechę, 
mianowicie swoistą elastyczność, która odnosi się zarówno do poziomu konceptu-
alizacji strategii i narzucania podjętych decyzji strategicznych, jak i do bezpośredniej 
pracy z ludźmi odpowiedzialnymi za implementację strategii. Z kolei kontekst  
w ujęciu ograniczającym poczynania lidera (Stewart 1982b) rozpoznaje, jako po 
pierwsze, formalne reguły procesu decyzyjnego, po drugie, zakres odpowiedział- 
ności managera-przywódcy wobec podwładnych i klientów, po trzecie, środki  
działania leżące w dyspozycji przywódcy, po czwarte, realne zagrożenia ze strony 
opozycji, oraz po piąte, charakterystyczne dla danego miejsca i czasu bieżące uwa-
runkowania. Dzięki zwróceniu uwagi na wyszczególnione tu czynniki, lider jest  
w stanie doprecyzować warunki kontekstowe, w jakich przychodzi mu działać i we 
właściwy sposób definiować sytuację – pamiętać przy tym, bowiem należy, że 
przywództwo polityczne i polityka, jako taka to przede wszystkim działania zależne 
od uwarunkowań kontekstowych. 

 
2.4. Władza polityczna 

Założyć wypada, że władza w polityce jest elementem nadrzędnym, jed-
nocześnie celem działań aktora politycznego i środkiem wiodącym do realizacji 
innych celów, takich jak choćby trwałe, regularne i substancjalne modelowanie 
ludzkich zachowań. Stosunek władzy – zazwyczaj w przypadku polityki niesyme-
tryczny – ma postać wpływania na zachowania innych i kontrolowania ich po- 
czynań. Ów regulacyjny charakter procesu władczego godny jest szczególnego 
podkreślenia, bowiem możliwość egzekwowania czynności władczych, to możli-
wość skutecznego modelowania działań innych ludzi (a więc znaczącego i trwałe-
go redefiniowania sytuacji społecznej, w jakiej znalazły się osoby – partnerzy  
w stosunku władczym) w kierunku zaplanowanym przez działającego aktora –  
w tym przypadku polityka lub partii, jako aktora zbiorowego. Innymi słowy, władza 
to możliwość substancjalnego (znaczącego) i regularnego (wielokrotnie w okre-
ślonych interwałach czasowych) wpływania na innych w stopniu zaplanowanym 
przez jednego z aktorów stosunku władzy, niezależnie od tego czy stopień  
tego wpływu będzie satysfakcjonujący dla aktora stosunku władzy wykonującego  
próbę wpływania na innych aktorów.  

W okresie międzywyborczym najistotniejszy ze strategicznego i jednocze-
śnie marketingowego punktu widzenia jest problem utrzymywania w świadomości 
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wyborcy danej marki politycznej. Partia i jej politycy muszą bowiem działać jak swo-
iste przedsiębiorstwo, oferujące na rynku politycznym określone usługi (służenie 
elektoratowi) i produkty (opcja ideologiczna, kandydat ubiegający się o urząd  
w wyborach) przez cały czas funkcjonowania na rynku, a więc także wtedy, kiedy 
kampania wyborcza nie odbywa się. Innymi słowy, elity partyjne winny opracować 
strategię, w której najważniejszą kwestią jest utrzymywanie w świadomości od- 
biorcy przekonania o istotności danej oferty politycznej i w momencie wystąpienia 
określonej potrzeby (realizacja interesu i zaspokajanie potrzeb politycznych) zaofe-
rowanie konkretnego produktu, spełniającego potrzeby klienta. Mowa tu o upoli-
tycznianiu problemów społecznych przez partie polityczne oraz o zawłaszczaniu 
dyskursu publicznego przez elity ugrupowań, głównie – parlamentarnych. Tym  
samym, pojawiający się w społeczeństwie problem (nowa lub powracająca kwe- 
stia społeczna) podejmowany jest przez kandydatów i polityków i włączany w jest  
w spektrum ich politycznej oferty: najczęściej znajduje miejsce w programie poli-
tycznym ugrupowania oraz staje się tematem wypowiedzi elit partyjnych w me-
diach oraz na forum parlamentarnym.  

Nakreślone powyżej kwestie wskazują, że opracowanie strategii politycznej, 
która przyniesie sukces to podstawowe zadanie elit ugrupowania i wynikające stąd 
oportunistyczne zachowanie partii politycznej jest naturalną konsekwencją demo-
kracji. Stwierdzić, zatem można, że konieczność pozyskania jak największej liczby 
głosów, przekłada się na próbę przedstawienia strawnego dla większości programu 
politycznego, który – w połączeniu z marketingowymi działaniami wykorzystywa-
nymi w kampanii – wyniesie do władzy danych aktorów. Strategia polityczna ma 
dać zatem wskazówki odnośnie tego, jak poruszać się na drodze po władzę.  

 
 

3.  Cechy i typy strategii politycznej  
 
Podstawowe typy strategii politycznych to strategie funkcjonalne i strategie 

sektorowe (Skrzypiński 2002, s. 135). Zadaniem tych pierwszych jest zapewnienie „wła-

ściwych warunków funkcjonowania partii, zapewnienie wysokiego poziomu kontroli  

wewnętrznej” (Skrzypiński 2002, s. 135), co oznacza, że stratedzy danego ugrupowania 
powinni analizować warunki zewnętrzne działań politycznych oraz dbać o koherencję 
wewnątrz partii. Tego rodzaju strategie obejmować będą działania (a) kadrowe (wyzy-
skanie energii aktywnych członków i sympatyków), (b) komunikacyjno-marketingowe 
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(uprawianie w kampanii różnorodnych form propagandy politycznej – marketing poli-
tyczny, public relations, publicity, itd.) oraz (c) finansowe (zaplanowane wydatkowa- 
nie środków pieniężnych na cele kampanijne). Strategie sektorowe z kolei to oferta, 
z jaką wychodzi partia do politycznej publiczności, zaś ich celem jest „uzyskanie po- 

parcia niezbędnego dla maksymalizacji wyniku wyborczego poprzez przekonanie od- 

biorców takiej oferty, że odpowiada ona ich żywotnym potrzebom” (Skrzypiński 2002,  
s. 135). Działania tego rodzaju nastawione są na pozyskanie zasobów politycznych 
oraz znalezienie ewentualnych partnerów, z którymi zasoby można będzie pozyskać. 
Oba typy strategii będą komplementarne zarówno w obrębie działań partyjnych po-
dejmowanych w danej kampanii, jak i w działaniu długofalowym, sięgającym poza 
bieżący kontekst polityczny.  

Zasady, jakimi powinny się kierować podmioty polityczne opracowując  
strategię, niezależnie od tego czy mamy do czynienia ze strategią długofalową  
czy jedynie doraźną, nastawioną na określony wycinek czasowy i przestrzenny  
rynku politycznego, winny ogniskować się wokół czterech podstawowych reguł 
(Maarek 1992):  
–  po pierwsze, reguła koherencji, czyli (a) dbanie o to, by podstawowemu celowi 

kampanii podporządkowane były wszystkie działania strategiczne podejmowa-
ne w danej kampanii oraz (b) dbanie o spójność wizerunkową ugrupowania  
w odniesieniu do wcześniejszych kampanii;  

–  po drugie, reguła innowacyjności, czyli uwzględnianie w trakcie prowadzenia 
kampanii nowych idei i interesujących pomysłów w reklamie politycznej, co 
oznacza, że każda kampania powinna różnić się od poprzednich i bazować na 
nowych pomysłach uwzględniających kontekst, w jakim rozgrywa się działanie 
polityczne; 

–  po trzecie, reguła różnicowania, czyli nakreślenie znaczących różnic pomiędzy 
nadawcą przekazu politycznego a konkurencją, wskazujących na unikalność  
i wyjątkowość danej propozycji w wyborczym wyścigu; oraz  

–  po czwarte, reguła bezpieczeństwa, oznaczająca zasadę minimalizacji skutków 
negatywnych działań ze strony politycznej konkurencji, co pociąga za sobą ko-
nieczność dokładnej analizy propozycji przeciwników politycznych oraz pozy-
cjonowanie własnej oferty politycznej na rynku. 

Zasady te wskazują, że każda strategia polityczna to proces dynamiczny  
i samokorygujący. Oznacza to, że podstawową kwestią w działaniach strategicznych 
jest uwzględnianie przez sztab danego ugrupowania uwarunkowań kontekstowych 
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przy wyborze strategii i implementacji działań oraz reagowanie na zmieniającą się 
dynamicznie sytuację na rynku i korygowanie przyjętej strategii w zależności od 
wspomnianego kontekstu. Założyć należy, że każda kampania przebiega w unikal-
nych i niepowtarzalnych warunkach politycznych, a zatem podmioty walczące  
o poparcie będą musiały brać pod uwagę wszelkiego rodzaju konteksty polityczne, 
na które składa się działanie konkurencji i struktura rynku politycznego w danym 
momencie historycznym z jednej strony, a z drugiej – cały szereg determinant nie-
zależnych od podmiotów wdrażających strategie, a więc takie czynniki jak zmia- 
ny w prawie wyborczym, przemiany na rynku pracy, koniunktura ekonomiczna,  
globalna sytuacja polityczna i ekonomiczna. 

Mówiąc o etapach implementacji strategii politycznej wyszczególnić należy 
następujące fazy:  
–  konceptualizacja strategii, a więc określenie:  

a)  celu, jaki sztab chce osiągnąć,  
b)  wyznaczenie głównych punktów w działaniach strategicznych (plan wstęp-

ny, określający subcele danej strategii); oraz  
c)  wskazanie wykonawców działań strategicznych, 

–  analiza SWOT, czyli wyrastające z koncepcji ekonomicznych określenie: 
a)  mocnych; i  
b)  słabych stron; oraz  
c)  szans rynkowych; i  
d)  zagrożeń ze strony środowiska i konkurencji podmiotu działającego na  

rynku,  
–  segmentacja rynku i wyznaczenie grupy docelowej działań podjętych w danej 

strategii, działania strategiczne, ich charakter zależeć będzie od celu i założone-
go typu aktywności politycznej,  

–  podsumowanie efektów działań – raporty dotyczące osiągniętych celów. 
Ramowy plan każdej strategii politycznej, nakreślony powyżej, znajduje 

szczególną konkretyzację w przypadku kampanii wyborczej. O ile cel główny oraz 
prowadzące do niego subcele są relatywnie wyraziste – a więc przejęcie władzy lub 
utrzymanie się w strukturach władczych, o tyle kolejne punkty będą wymagały zaan-
gażowania znaczących środków i zasobów (ludzkich, technologicznych, finansowych, 
logistycznych). Kampania wyborcza to przedsięwzięcie kosztowne i w związku z tym 
strategia w walce o władzę musi być szczegółowo zaplanowana. Co więcej, wybory  
to często ostateczny weryfikator skuteczności danego ugrupowania, co za tym idzie, 
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zbyt wiele zależy od decyzji elektoratu, by nieprzemyślana strategia wyborcza mogła 
doprowadzić do klęski. Innymi słowy, poprzez nieumiejętnie dobraną i nieporad- 
nie implementowaną strategię polityczną partia może stracić w zasadzie wszystko 
(władzę, dotacje budżetowe, zaprzyjaźnionych sponsorów, rzesze sympatyków, czy 
lojalność własnych członków). Przegrana wyborcza bardzo często oznacza polityczny 
niebyt, który skutkować może marginalizacją lub dosłownie śmiercią danego ugru-
powania i zniknięciem ze sceny politycznej. Przykład współczesnej Polski jest tego po-
twierdzeniem, gdzie partie nie wchodzące do parlamentu mają zazwyczaj trudności  
z utrzymaniem się na powierzchni życia publicznego. Polski Sejm po każdych wybo-
rach parlamentarnych składa się częściowo z innych partii, zaś te, którym nie udało się 
wejść do Sejmu na kolejną kadencję zazwyczaj do niego nie trafiają ponownie. Czę-
stym sposobem na powtórne wejście do Parlamentu są przypadki koalicji z silniejszy-
mi politycznie partnerami – choćby Unia Pracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej  
w 2001 roku, czy koalicja Lewica i Demokraci z 2007 roku, lub też zmiana formuły poli-
tycznej, związana ze zmianą lidera, nazwy partii, modyfikacjami w programie politycz-
nym – potwierdza to w sposób spektakularny przykład Akcji Wyborczej „Solidarność”, 
z której to koalicji wyborczej (wygrane wybory 1997 roku) wyłoniły się częściowo  
partie, współdecydujące o kształcie Sejmu RP w kolejnych kadencjach (2001–2005; 
2005–2007; 2007–2011), a więc Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin oraz 
Platforma Obywatelska.  

 
 

4.  Funkcje strategii w polityce 
 
Realizacja celów wysuwanych przez podmiot polityczny to podstawowe 

zadanie strategii politycznej założonej przez kierownictwo ugrupowania. W związku 
z tym założyć można, że podstawowe funkcje strategii w polityce to: po pierwsze, 
realizacja celów politycznych; po drugie, funkcja integracyjno-mobilizacyjna; po 
trzecie, funkcja regulacyjno-kontrolna; oraz po czwarte, funkcja agitacyjna. Wszystkie 
z wymienionych tu funkcji podporządkowane są pierwszej z nich, a więc realizacji 
celów politycznych (bez tej funkcji planowanie i implementacja strategii pozbawio-
ne byłyby politycznego sensu), co wynika wprost z zaproponowanej tu definicji 
procesów strategicznych w polityce. Wydaje się jednak, że wyszczególnione  
tu funkcje zawsze należy traktować kompleksowo: są one w naturalny sposób  
komplementarne wobec siebie i uzupełniają się w procesie rozwoju wdrażania przy-
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jętych działań strategicznych (kampania polityczna) przez partię operującą na rynku 
politycznym. Ugrupowanie, bowiem, realizując swoje cele polityczne, integruje 
swych popleczników i kontroluje ich zachowania, propagując jednocześnie własny 
wizerunek wobec szerokich mas elektoratu (działania strategiczne są zazwyczaj  
– z założenia – widoczne dla wyborców i rozpoznawane przez media).  

 
Wykres 4. Model funkcjonalistyczny Talccota Parsonsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Mamy tu, zatem klasyczny w socjologii funkcjonalistyczny model AGIL  

Talcotta Parsonsa funkcjonowania każdej organizacji w kontekście społecznym:  
instytucja wyznacza swoje cele (tu cel polityczny, jakim jest wpływanie na władzę)  
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i środki do nich wiodące (działania przyjęte w strategii politycznej, mobilizacja zaso-
bów) oraz reguluje stosunki z otoczeniem (propagowanie własnego wizerunku,  
agitacja partyjna oraz reagowanie na działania konkurencji politycznej, mediów  
i elektoratu) i wyznacza zestaw norm porządkujący stosunki wewnątrz instytucji 
(kontrola zachowań swoich członków i integracja wewnętrzna). Wskazane tu uwa-
runkowania obrazuje Wykres 4. 

Poświęćmy w tym kontekście kilka uwag każdej z wymienionych tu funkcji 
politycznej strategii, przyjmowanej przez partie w systemach demokratycznych.  
Zauważyć trzeba na marginesie, że w systemach niedemokratycznych strategia  
polityczna determinowana jest poprzez odmienny kontekst społeczny i polityczny: 
elita partii rządzącej ma na ogół kontrolę nad aparatem przymusu, działa w warun-
kach braku konkurencji politycznej oraz braku alteracji władzy w wyniku procedur 
wyborczych.  

 
4.1. Funkcja realizacji celów politycznych  

Realizacja celów politycznych to bez wątpienia najważniejsza i prymarna 
funkcja każdej strategii podejmowanej przez podmiot polityczny. Jest ona swego 
rodzaju punktem docelowym, do którego dążą elity partii politycznej i kandydaci 
wystawiani w wyborach. Niezależnie od tego, czy celem będzie reprezentacja  
interesów elektoratu przez ugrupowanie (co jest – z oczywistych powodów – naj-
częściej wskazywane przez partie, pragnące przekonać masy, że działania podej-
mowane w polityce czynione są dla dobra wyborców), zwrócenie uwagi na ważny 
problem społeczny, udział ruchu we władzy, zaspokajanie indywidualnych ambicji 
aktorów poprzez udział w rozgrywce politycznej (pamiętać trzeba, że polityka ma 
często charakter autoteliczny, jako stymulator działania na niwie publicznej), czy  
jakaś kombinacja powyższych celów, partie zazwyczaj dążyć będą do definiowania 
strategii z uwzględnieniem kontekstowego charakteru polityki i jej uwarunkowań 
natury prawnej, społecznej, ekonomicznej czy wreszcie – zanurzenia wszelkich  
działań politycznych w praktyce bieżącej gry, toczonej pomiędzy ugrupowaniami 
politycznymi.  

Funkcja ta w swoisty sposób kanalizuje aktywność polityków biorących 
udział w realizacji strategii politycznej – działać muszą oni po pierwsze, zespołowo,  
a po drugie – podporządkować się w swoich poczynaniach celowi wyznaczonemu 
przez elity partyjne. Podejmowane przez ugrupowania działania określają wspólny 
punkt dojścia, jakim jest możliwość wywierania substancjalnego wpływu na władzę, 
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dlatego też polityk powinien dostępnymi sobie środkami grać o realizację zamie-
rzonego celu. Tym samym, partia każdorazowo instytucjonalizuje zestaw działań, 
jakie podjąć muszą politycy danego ugrupowania dla wypełnienia nakreślonych 
zadań. Zestaw ten – co zrozumiałe – zmienia się w zależności od kontekstu histo-
rycznego, społecznego i politycznego oraz od typu prowadzonej przez podmiot 
polityczny kampanii (między-wyborcza / wyborcza, samorządowa, parlamentarna, 
prezydencka, itd.), jako że innych działań wymaga koordynacja działań ogólnokra-
jowych a innych – rynek lokalny, ograniczony do niedużych przestrzeni. Nie oznacza 
to, że stratedzy polityczni dla pozyskania elektoratu nie stosują sposobów, które 
sprawdziły się w poprzednich kampaniach, jednak każde nowe polityczne przed-
sięwzięcie wymaga uwzględnienia specyfiki kontekstowej rynku lokalnego, pań-
stwowego i międzynarodowego. Przykładowo, światowy kryzys ekonomiczny  
wymusza elastyczność w poczynaniach także na rynku lokalnym, nawet jeśli po- 
stulaty tam przedstawiane nie mają bezpośredniego powiązania z gospodarką  
globalną. 

 
4.2. Funkcja integracyjno-mobilizacyjna 

Funkcja integracyjno-mobilizacyjna odnosić się będzie do poziomu relacji 
polityków (zwłaszcza elit i kadry kierowniczej danego ugrupowania), sztabu wdraża-
jącego strategię (spin doktorzy pracujący dla elit partyjnych), członków partii (masy 
członkowskie) oraz osób bezpartyjnych popierających ideologię i kierunek zmian 
proponowanych w programie danego ugrupowania (sympatycy i wolontariat). 
Kandydat, partia i ich działania (elementy strategii widoczne dla elektoratu) mają 
efektywnie oddziaływać na tych, którzy są grupą docelową działań strategicznych. 
Strategia w polityce to nieustanny proces kreowania postaw, rozpoznawanie poli-
tycznych idei i wykonawców tychże idei, co oznacza, że każda strategia nakierowana 
jest na ludzi (w dosłownym rozumieniu). To właśnie ludzie są odbiorcami, podmio-
tami, instrumentami i przedmiotami poczynań politycznych. Tym samym, strategia 
ma po pierwsze, integrować elektorat wokół ważnej kwestii społecznej, programu 
politycznego, wizerunku kandydata na urząd publiczny, po drugie, dawać jasne 
przesłanie, kto jest godzien zaufania a kto jest przeciwko planom danego polityka  
– akcje polityczne delimitują swoich i obcych, a społeczny odbiór tych działań  
pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, kto jest zwolennikiem a kto wrogiem dane-
go ugrupowania – strategia spełnia tu rolę politycznej stygmatyzacji przeciwn- 
ika politycznego (brak poparcia dla poczynań strategicznych ugrupowania często  
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określane jest w kategoriach działań przeciwko nadawcy komunikatu politycznego) 
oraz po trzecie, strategia jest elementem mobilizującym elektorat do działań. Każdy 
element strategii ma wzbudzać u wyborców emocje, uczucia, co przekłada się na 
zajmowanie określonych postaw zarówno w odniesieniu do nadawcy lub/i stygma-
tyzowanego przez nadawcę przeciwnika, jak i systemu politycznego, jako całości 
(kultura polityczna, wzorce rozwiązywania konfliktów, doświadczenia jednostki  
w tym względzie są niezwykle istotnym punktem – składniki te muszą być brane 
pod uwagę przy określaniu działań strategicznych).  

Konsekwencją poczynań podjętych w strategii politycznej ma być mobiliza-
cja do działania – kreowania postaw i przełożenie ich na konkretne działania, czyli 
poparcie dla nadawcy przekazu politycznego wyrażone przy urnie wyborczej. Stra-
tegia w polityce obserwowana przez elektorat, powinna więc być swego rodzaju 
katalizatorem działania politycznego i stymulatorem zachowań grup ludzkich.  
Wybory powszechne pełnią tu – z założenia – rolę szczególną, stając się czytelnym  
i natychmiastowym weryfikatorem skuteczności strategii danego ugrupowania: 
przyzwolenie elektoratu na obsadzenie stanowisk publicznych przez partię uznać 
należy za potwierdzenie owej efektywności strategii. Z kolei przegrana w wyborach 
przynosi skutek odwrotny – owocuje dalszym spadkiem zainteresowania nie tylko 
wyborców, ale także mediów. Ta ostatnia kwestia jest dla każdej partii działającej  
w systemie demokratycznym niezwykle istotna – obecność w mediach to darmowe 
publicity i reklama, tak ważne dla wszystkich polityków, co więcej, obecność  
medialna stanowi swego rodzaju potwierdzenie istotności danego ugrupowania, 
jego ważkiej roli dla systemu politycznego, jako całości, na zasadzie: obecność  
w mediach oznacza, że elity partyjne mają coś ważnego do powiedzenia i –  
w zawiązku z tym – liczą się w grze politycznej. Mamy tu do czynienia z samorepro-
dukującym się modelem sceny polityczno-medialnej, gdzie masowe media (nieza-
leżnie od struktury ich własności – prywatnej bądź państwowej) sankcjonują wagę 
poruszanych w nich problemów i aktorów politycznych, stanowiąc platformę do  
ich kolejnych działań. 

 
4.3. Funkcja regulacyjno-kontrolna  

Funkcja regulacyjno-kontrolna w działaniach politycznych to przede 
wszystkim wpływanie w substancjalny sposób na zachowania innych ludzi. Domena 
ta tradycyjnie w polityce związana jest z procesami władczymi, jednak zaznaczyć 
wypada, że także w przypadku strategii politycznych modelowanie ludzkich zacho-
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wań pełni istotną funkcję. Strategia polityczna, niejako z definicji, zakłada oddziały-
wanie na nie tylko na elementy stosunku władzy (reprezentowane choćby przez 
relacje przełożony – podwładny w sztabie wyborczym i w trakcie implementacji 
działań strategicznych), ale także jest obserwowalna w odniesieniu do relacji na linii 
nadawca politycznego komunikatu – wyborca. Długofalowo patrząc, to właśnie  
regulacje w zachowaniu grupy docelowej są celem strategii politycznej tak w wy-
miarze mikro (kampanie lokalne – samorządy), jak i makro (wygrana w wyborach 
prezydenckich lub parlamentarnych).  

Za modelowaniem zachowania innych ludzi postępować musi kontrola 
tychże zachowań. Także i tutaj relacje wewnątrz sztabu wyborczego uzupełniane  
są o relacje polityk – wyborca, wydaje się jednak, że w obu przypadkach zakres od-
powiedzialności obu elementów relacji oraz możliwości oddziaływania na partnera 
interakcji są różne w znaczącym stopniu. O ile w przypadku wewnętrznych regulacji 
sztabowych kwestia jest relatywnie klarowna – chodzi bowiem o, z jednej strony, 
zapisy statutowe regulujące normy działania danego podmiotu politycznego, zaś  
z drugiej – o kwestie bieżącej praktyki politycznej, czyli rozwiązania normatywne 
stosowane w praktyce. Relacje władzy będą tu widoczne, jako niesymetryczne sto-
sunki władzy przełożony – podwładny, typowe dla każdej organizacji. Często relacje 
wynikające z prowadzenia kampanii nie będą do końca zgodne z tymi, które zawiera 
statut ugrupowania, jednak występowanie takiej rozbieżność podyktowane jest 
specyficznymi warunkami, w jakich przychodzi działać partii w trakcie prowadzenia 
działań wyborczych. Mowa tu o nieustannej konieczności podejmowania szyb- 
kich decyzji, pracę w wysoce stresowych warunkach, konieczność reagowania na 
poczynania konkurencji wyborczej oraz borykanie się z niedoborami kadrowymi, 
finansowymi czy technologicznymi. 

Kwestia relacji polityk – wyborca jest z punktu widzenia planowania strate-
gii politycznej daleko bardziej złożona. Oba czynniki tej relacji stanowią dla siebie 
nawzajem instancje kontrolne, przy czym – to wyborca ma zazwyczaj ostatnie słowo 
w ustalaniu specyfiki stosunku władzy. Wynika to niejako z definicji systemu demo-
kratycznego, gdzie czynnikiem weryfikacyjnym skuteczności strategii przyjętej przez 
partię polityczną jest okresowo powtarzana procedura wyborcza, w której instancją 
decydującą jest wola obywateli. Zauważyć jednak należy, że założenie to jest, co 
oczywiste, nie do końca adekwatne do realnej praktyki życia politycznego, jako że 
partie znalazły szereg sposobów na to, by pokierować wyborcą w sposób dogodny 
dla samej partii. Mowa tu o odpowiednim umieszczaniu kandydatów na listach  
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wyborczych, zestawie technik promocyjnych, naturze dyskursu politycznego, itd. 
Partia stara się, aby głosujący obywatel miał przeświadczenie o sile własnego głosu  
i o tym, że to właśnie on decyduje w procedurze wyborczej, wskazując najlepszego 
kandydata.  

 
4.4. Funkcja agitacyjna  

Spełnianie przez strategię polityczną funkcji agitacyjnej jest w założeniu 
głównym środkiem wiodącym do politycznego celu. Propagowanie programu poli-
tycznego partii, wizerunku kandydatów, zamierzeń i planów składa się na propa-
gandowy wymiar działań danego podmiotu na forum publicznym. Zachęcając  
do głosowania na określoną partię twórcy strategii przekazują wyborcy informacje 
dotyczące siebie oraz przeciwnika politycznego, przedstawiają pewien punkt wi-
dzenia, wizję świata związaną z działalnością własnego ugrupowania. W działaniach 
strategicznych elity partyjne informują wyborców i objaśniają im program politycz-
ny, przekonują ich do zajęcia zdefiniowanej przez owe elity postawy, poprzez użycie 
całej gamy dostępnych im środków marketingowych.  

Agitacja partyjna, jako element strategii politycznej ujmowana jest tu,  
jako dotarcie do szerokich mas elektoratu z programem, a więc bardziej lub mniej 
atrakcyjną dla odbiorcy ofertą, intensyfikowaną zwłaszcza w okresie wybor- 
czym. Publiczność masowa, oceniając owe oferty, weryfikuje jednocześnie efek-
tywność przyjętych i wdrożonych w życie strategii politycznych działań. Warto  
w związku z powyższym zwrócić pokrótce uwagę na jeszcze jeden aspekt propa-
gowania programu politycznego w strategii wyborczej. Strategiczne działania  
w tym wymiarze stanowią instrument socjalizacji politycznej – dzięki pracy propa-
gandowej wykonywanej przez partie elektorat otrzymuje informacje dotyczące 
nie tylko programu danego ugrupowania, lecz także informacje o działaniu syste-
mu politycznego, jako całości, mechanizmów politycznych (w tym wyborczych) 
oraz zachęcany jest do udziału w procesach demokratycznych. Audycje wyborcze 
(telewizja, radio), spotkania z kandydatami, akcje informacyjne (ulotki, plakaty,  
reklama prasowa) stanowią w tym kontekście ważny czynnik stymulujący do 
uczestnictwa w procedurach wyborczych. Działają tym samym, często niezależnie 
od intencji nadawcy danej oferty politycznej, na rzecz instytucjonalizacji systemu 
demokratycznego w danym społeczeństwie i umacniania wzorców działania  
związanych z rozwiązaniami współczesnej demokracji proceduralnej (model po-
liarchiczny). 
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5.  Uwagi końcowe 
 
Planowanie strategii w polityce i w działaniach kampanijnych to jeden  

z nieodzownych elementów funkcjonowania partii politycznych. Choć samo posia-
danie strategii nie oznacza sukcesu w życiu publicznym, to jednak przyjąć można, że 
jest to element na tyle ważny, że elity partyjne przywiązują do niego duże znacze-
nie. Współcześnie kwestia strategicznego podejścia do materii wyborczej nabiera 
większego znaczenia z powodu rozwoju technologii i coraz większego udziału  
mediów masowych w procesach politycznych. Rozwój technologiczny sprawia, że 
działania podejmowane przez podmioty polityczne niemal natychmiastowo, za 
pomocą chociażby Internetu, docierają do elektoratu, dziennikarzy i konkurencji 
politycznej. Wyborca komentuje poczynania partii, zajmuje określoną postawę,  
a w konsekwencji – decyduje się na udzielenie lub nie poparcia wyborczego. Media 
z kolei, informując obywateli – wyborców o faktach dotyczących rywalizacji  
politycznej, same kreują wydarzenia i wpływają na aktorów politycznych tak, by  
ci uatrakcyjniali medialnie swoją ofertę, czyli formatowali ją w taki sposób, by  
dziennikarze traktowali działania partyjne jako strawny medialny news. Przeciwnicy 
polityczni reagują na działania nadawcy danej oferty i adaptują z kolei swoje strate-
gie, uwzględniając kontekst, w jakim odbywa się kampania. Dynamiczny i kontek-
stowy charakter politycznej kampanii to cechy strategii politycznej, które określają 
ramy, w jakich każdorazowo odbywa się implementacja strategii. Wyznaczają one 
także pewien typ odbioru społecznego działań strategicznych, decydując o ich  
efektywności, a tym samym – zapewniają partiom w polityce sukces lub skazują na 
porażkę. 
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Ryszard Szarfenberg 
 
 

Ewaluacja jako forma oceny strategii  
w polityce społecznej 

 
 
 

1.  Wprowadzenie 
 
W klasycznej już koncepcji nauki dla polityki społecznej ewaluacja miała 

pomagać w „formułowaniu programów działania”, co z kolei wymagało „opracowa-
nia procedury diagnozowania, prognozowania, planowania, kontrolowania realizacji 
planów”, a to ostatnie w celu ich korygowania (Supińska 1991, s. 10). W kolejnej wer-
sji koncepcji tej nauki jej funkcją była racjonalizacja decyzji polityków, która miała 
polegać na naukowym opracowaniu „postgnozy” („jak i dlaczego doszło do tego, co 
jest teraz”), diagnozy, a następnie prognoz, „wewnętrznie spójnego, wykonalnego  
i efektywnego programu” („obmyślanie pożądanej przyszłości… i sposobów jej osiągnię-
cia”) oraz „ewaluacji skutków realizowanej polityki” i monitoringu reform (Supińska 
1998, s. 38). W ten sposób swojsko brzmiąca kontrola realizacji programów i planów 
przyjmuje postać ewaluacji i monitoringu. W obu przypadkach przypisany został im 
podobny cel: korygowanie programów w trakcie realizacji. Ogólny sens tych pro- 
cedur wyrażony został również tak: „ciągłe ocenianie, co ta polityka naprawdę daje”, 
„krytyczne śledzenie skutków realizowanej polityki” (Supińska 1998, s. 38). 

Zanim idea kontrolowania programów lub ich ewaluacji i monitoringu  
pojawiła się w taki sposób na gruncie teorii polityki społecznej, była już dobrze  
zakorzeniona w polskiej refleksji socjotechnicznej inspirowanej ideą polityki prawa 
Leona Petrażyckiego. W 1957 r. Adam Podgórecki w ramach toku postępowa- 
nia legislacyjnego6 (Podgórecki 1957, s. 74–75) przewidział procedury weryfikacji 
wstępnej na podstawie posiadanej wiedzy i eksperymentalnie7 (przed nadaniem 

                                                 
6   W późniejszych dziełach tego autora występuje ujęcie uogólniające dotyczące toku postępowania 

celowościowego (por. Podgórecki 1970). 
7    Podgórecki odróżniał wielką i małą legislację (regulująca konkretne sytuacje społeczne, np. zarzą-

dzenia, okólniki) i w odniesieniu do tej drugiej stwierdził: „Jest rzeczą jasną, że można akty prawne 
małej legislacji uzasadniać za pomocą eksperymentów sprawdzających związki przyczynowe” (Podgó-
recki 1957, s. 73). 
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mocy obowiązującej aktowi normatywnemu) oraz weryfikacji retrospektywnej  
(po nadaniu mu mocy obowiązującej, ex retro). Na weryfikację wtórną składały się  
dwa rodzaje badań: zmierzające do ustalenia „w jakim stopniu projektowane skutki 
zamierzone zostały faktycznie zrealizowane” oraz zmierzających do stwierdzenia  
„istnienia lub nieistnienia skutków niezamierzonych”, gdyż „mogą to być bowiem  
skutki niezamierzone pozytywne albo niezamierzone negatywne” (Podgórecki 1957,  
s. 76). Wyniki weryfikacji wtórnej zestawione z „ocenami uznanymi przez władzę  
legislacyjną, tj. z celami ustawodawcy skorygowanymi przez katalog ocen”8 służą do 
wydania oceny ogólnej aktu prawnego. Jest to podejście w dużej mierze zgodne ze 
współczesnym rozumieniem ewaluacji (zob. Ozierański 2006). Ponadto, już wtedy 
Podgórecki powiązał te zagadnienia z weryfikacją teorii przyczynowo-skutkowej 
(określonej w uzasadnieniu aktu prawnego), co można uznać za bardzo zbliżone do 
współczesnej ewaluacji opartej na teorii oddziaływania programu na problem. 

Tok postępowania legislacyjnego i celowościowego, który zaproponował 
Podgórecki miał przede wszystkim pomagać w formułowaniu aktów normatywnych 
i programów działania społecznego, czyli m.in. tego, co można uznać za strategię 
polityki społecznej. Poniżej zajmę się wyłącznie tym, co nazywał on weryfikacją 
wstępną i retrospektywną lub oceną skutków. 

 
 

2.  Definicje ewaluacji 
 
W ujęciu językowym ewaluowanie, jak każda inna czynność, może być  

analizowane w kategoriach podmiotu (kto ewaluuje?) i przedmiotu (co jest ewalu-
owane?). Dodając do tego założenie o konieczności kryteriów ewaluowania (pod 
względem czego?) w skrócie mamy ogólną formułę: podmiot X ewaluuje przedmiot 
Y według kryteriów K. Podmiot ewaluowania to „ewaluator”, przedmiot ewaluowa-
nia nazywany jest czasem „ewaluanduum”, ostatni element to kryteria ewaluacyjne. 
W formule X może być równe Y, wtedy dany podmiot ewaluuje sam siebie (auto-
ewaluowanie). Ewaluowanie samo może być przedmiotem ewaluowania, sytuację 
taką nazywa się meta-ewaluowaniem (meta-ewaluacja). Szczególny przypadek 
mamy, gdy przedmiotem ewaluacji są bezpośrednio ludzie (np. personel realizujący 

                                                 
8    Dalej podkreślał ponownie, że „ocena powinna być dokonana z punktu widzenia całego katalogu 

ocen, a nie z punktu widzenia ocen dotyczących danego aktu normatywnego”, przewidując możliwość 
kolizji ocen (Tamże, s. 80).  
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jakieś zadanie), którzy mogą być podmiotami w kontekście wykonywanych przez 
siebie czynności, tzn. podmiot X ewaluuje podmioty innych działań i czynności.  
Ludzie podlegają rozmaitym ocenom w szkole i w pracy. Ocenia się ich osiągnięcia 
szkolne, jakość ich pracy, a oceny te mogą mieć duży wpływ na ich życie i karierę. 

Standardowy sposób czynienia ludzkich czynności zrozumiałymi polega na 

przypisaniu im celu, podobnie jest z ewaluowaniem – po co to robimy? Analizowa-

ne są one też poprzez pryzmat tego, co jest ich wytworem lub produktem, czyli: 

podmiot X ewaluuje przedmiot Y według kryteriów K w celu Z, w wyniku czego 

powstaje produkt P. Co może nim być? W ujęciu językowym możemy mówić tu 

właśnie o ewaluacji, tzn. produktem ewaluowania jest ewaluacja (pewnego rodzaju 

ocena), ale to drugie słowo używane jest też dla oznaczenia czynności, jak i ich  

bezpośrednich wytworów. Przede wszystkim są to nabyte w wyniku ewaluowania 

doświadczenie i wiedza ewaluatora utrwalone w różnych formach, np. w postaci 

raportu z przeprowadzonych czynności ewaluacyjnych. W treści raportu znajduje się 

ocena tego, co było przedmiotem ewaluacji. 

Oczywiście ewaluowanie jednego ewaluatora może się różnić od Ewa- 

luowania innego ewaluatora nawet w przypadku tych samych przedmiotów  

i celów i produktów. W tym kontekście można mówić o różnych stylach, sposobach 

czy metodach dokonywania ewaluacji. Nasza formuła wzbogaca się wówczas  

następująco: podmiot X ewaluuje przedmiot Y według kryteriów K i z zasto- 

sowaniem metody M w celu Z, w wyniku czego powstaje produkt P. Czymś mniej 

złożonym niż metody są instrumenty, narzędzia czy techniki ewaluowania. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie wyróżnione elementy, to mogą się 

one składać na szersze podejścia ewaluacyjne czy modele ewaluacji. 
 

Tabela 5. Logika ewaluowania 

Ewaluowanie Pytanie Nazwa 

Podmiot Kto ewaluuje? Ewaluator 

Przedmiot Co jest ewaluowane? Ewaluandum, przedmiot ewaluacji 

Kryteria Według jakich kryteriów ewaluowane? Kryteria ewaluacyjne 

Wytwór Co jest produktem ewaluowania? Ewaluacja (w sensie wystawionej oceny, 
oszacowanej jakości i wartości) 

Sposób Jak ewaluowano? Metoda ewaluacyjna 

Źródło: opracowanie własne.  
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Definicji ewaluacji (programów) czy badań ewaluacyjnych jest wiele, kilka  
z nich przedstawione zostało w Tabeli 6. 

 
Tabela 6. Definicje ewaluacji 

Definicja Źródło 

„Zastosowanie metod naukowych do pomiaru realizacji i wyników programów 
dla celów związanych z podejmowaniem decyzji”. 

Rutman, za: Koslowski 2000,  
s. 861. 

„…proces określania jakości, wartości lub ważności czegoś, albo rezultat tego 
procesu […] Nazwa autonomicznej dyscypliny… co oznacza badania i zastoso-
wania procedur prowadzenia obiektywnej i systematycznej ewaluacji w pierw-
szym sensie”. 

Scriven 1991, s. 139, 141.  

„Ewaluacja… to systematyczne zbieranie informacji o działaniach, charaktery-
stykach i wynikach programów w celu dokonania ich oceny, poprawienia sku-
teczności i/lub wspomagania decyzji o ich przyszłości”. 

Patron 1997, s. 23. 

„Ewaluacja składa się ze zbioru działań pomocnych w korygowaniu, wspieraniu 
i rozszerzaniu indywidualnego lub kolektywnego dokonywania potocznych ocen 
(natural sensemaking, ew. „czynienia zrozumiałymi”, „nadawania sensu”) polityk 
i programów realizowanych w celu zaspokajania ludzkich potrzeb... Ostatecznym 
celem ewaluacji jest poprawa społeczna (social betterment) [„ograniczenie pro-
blemów społecznych lub zapobieganie im, poprawa warunków społecznych, 
złagodzenie ludzkiego cierpienia”], poprzez pomaganie instytucjom demokra-
tycznym w lepszej selekcji, nadzorze, usprawnianiu i ocenie programów i polityk 
społecznych”. 

Mark, Henry i Julnes 2000,  
s. 3. 

„Ewaluacja jest procesem badawczym nastawionym na praktykę i polegającym 
na zbieraniu i dokonywaniu syntezy dowodów, który kulminuje się we wnioskach 
o sytuacji, wartości, jakości, znaczeniu programu, produktu, personelu, polityki, 
propozycji lub planu”. 

Fournier 2005, s. 139. 

„Ewaluacja to systematyczny proces określania, uzyskiwania, referowania i sto-
sowania informacji opisowych i ocennych o jakości, wartości, rzetelności, wy-
konalności, bezpieczeństwie, ważności i/lub sprawiedliwości (equity) danego 
przedmiotu”. 

Stufflebeam, Shinkfield 2007,  
s. 18. 

„Ewaluacja to systematyczne badanie, prowadzone z użyciem zróżnicowanych 
metod, złożone ze zbierania danych, analizy, oceny oraz informowania o wyni-
kach. Jego celem jest oszacowanie (w odniesieniu do jasno sformułowanych 
kryteriów) jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażania interwencji publicz-
nych”. 

Olejniczak, Kozak, Ledzion 
2008, s. 22. 

„Ewaluacja to systematyczne zbieranie, analiza i interpretacja danych w celu 
określenia wartości polityki społecznej lub programu pomocowego. Dane te 
mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących owej polityki 
czy programu. Uzyskane informacje powinny być przydatne dla planowania, 
rozwoju i realizacji aktualnie prowadzonego programu”. 

Krzyszkowski, za: Ornacka 
2003, s. 125. 

Źródło: opracowanie własne.  



 

 

83 

Po pierwsze, możemy zastanawiać się, czy ewaluacja i badania ewaluacyjne 
są tym samym. Przyjmijmy najpierw, że ewaluacja to pojęcie o szerszym zakresie 
znaczeniowym niż badania ewaluacyjne, a ściślej: ewaluacja z zastosowaniem  
metod naukowych i/lub też w celach naukowych (o naukowości może decydować 
jeden lub kilka elementów każdej ewaluacji, np. naukowość podmiotu, przedmiotu, 
kryteriów, a w szczególności metod). 

Takie stanowisko w latach 60. XX w. przyjmował E. Suchman odróżniając 
ewaluację utożsamioną z ostatecznym wnioskiem ewaluacyjnym (judgement) oraz 
badania ewaluacyjne, czyli taki wniosek oparty na badaniach naukowych (por. 
Stufflebeam 2007, s. 276). To drugie pojęcie w amerykańskiej literaturze ewaluacyj-
nej nie jest już stosowane, mowa tam o ewaluacji lub ewaluacji programów (Tamże, 
s. 277). Bardzo obszerne zestawienie podobieństw i różnic między badaniami ewa-
luacyjnymi i badaniami naukowymi przedstawia K. Ornacka (2003, s. 74–77), ale 
można je też interpretować, jako wskazanie różnic między ewaluacją a nauką. 
Oczywiście sama teoria i praktyka ewaluacji poddawana jest naukowym badaniom 
teoretycznym, empirycznym i stosowanym, co w dłuższym okresie doprowadziło do 
powstania całej społeczności badaczy i autonomicznej dyscypliny naukowej, którą 
również nazywa się ewaluacją (jest to drugie znaczenie tego słowa, które wyróżnił 
Scriven). Podobnie polityka społeczna rozumiana jest, jako pewna praktyka, jak  
i dyscyplina nauki, która uznaje tę praktykę za główny przedmiot swoich badań  
i ewentualnie naukowo uzasadnionych oddziaływań. 

Po drugie, w przytoczonych definicjach mowa o różnych przedmiotach 
ewaluacji: „interwencja publiczna”, „program, projekt lub polityka”, „program, pro-
dukt, personel, polityka, propozycja lub plan”, „program interwencji społecznej”,  
„polityka społeczna lub program pomocowy”. Jedynie w definicji Scrivena przed-
miot ewaluacji pozostaje niedookreślony, czyli jest to definicja ewaluacji niezależnie 
od tego, co ma być jej przedmiotem. Autor ten jednak pisał o „wielkiej szóstce”  
w odniesieniu do rodzajów ewaluowanych przedmiotów: program, produkt, per- 
sonel, osiągnięcia (performance), propozycja, polityka (1991, s. 141). Przy czym  
produkt i personel wydają się być nieodłącznymi składowymi każdego programu, 
tzn. trudno wyobrazić sobie program bez ludzi, którzy go realizują, a także bez bez-
pośrednich wytworów ich działań, z których korzystają klienci programu. Jeżeli  
polityka społeczna zdefiniowana zostanie w kategoriach interwencji publicznych  
w mniej lub bardziej ograniczonym obszarze potrzeb, problemów, kwestii czy  
spraw społeczno-socjalnych, to właśnie wyznaczy nam ogólne ramy przedmiotu lub 
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przedmiotów, o których ewaluowanie nam tu chodzi. Szerzej o przedmiocie i obsza-
rach ewaluacji w polityce społecznej piszę dalej. 

Po trzecie, ewaluowanie ma prowadzić do pewnego bezpośredniego rezul-
tatu, którym jest „ocena” lub „określenie jakości, wartości, rzetelności, wykonalności, 
bezpieczeństwa, ważności i/lub sprawiedliwości” pewnego przedmiotu (programu). 
W kontekście polityki społecznej chodzi m.in. o określenie oceny, jakości czy war- 
tości programu lub projektu społeczno-socjalnego, czy ogólniej całej polityki  
społecznej, na której podstawie powstaje wiele takich programów i projektów. Ewa-
luowanie ma nam dać odpowiedź na pytania w rodzaju: jakiej jakości i wartości  
jest ten program, projekt czy ta polityka społeczna? 

Najwięcej teoretycznych i praktycznych aspektów wydaje się wiązać z poję-
ciem jakości oraz ilościowym określaniem jej poziomu (stopnie, skale, klasy i stany 
jakości, a ogólniej wartościowanie jakości oraz nauka o jakości, czyli kwalitologia,  
np. Kolman 1973). Odróżnienie jakości od wartości polega na tym, że ta pierwsza 
odpowiada na pytanie, jak dobrze dany program robi to, do czego go powołano?,  
a druga – na ile program wysokiej jakości zaspokaja potrzeby? Przykładowo, pro-
gram może być wysokiej jakości, ale jego produkt przestał być już potrzebny lub stał  
się mało istotny, bo wymyślono nowe programy inaczej zaspokajające dany  
zestaw potrzeb. 

W kontekście produkcji rynkowej bardzo rozpowszechniły się rozmaite  
metody, normy i standardy zarządzania, które mają na celu zapewnienie wysokiej 
jakości rozumianej zarówno jako „te cechy produktu, które odpowiadają potrzebom 

konsumenta i przez to zapewniają jego satysfakcję”, jak i jego „wolność od braków  

– wolność od błędów, które powodują konieczność powtórzenia pracy lub odpowie- 

dają za jego porażki na rynku, czyli niezadowolenie konsumentów, ich skargi…”  
(Juran 1998, 2.1, 2.2). Zagadnienie ceny i jakości towarów jest chyba znane każdemu 
konsumentowi, np. racjonalne zakupy polegają na uzyskaniu jak najlepszej jakości  
za daną cenę (kierowanie się porównaniami jakości do ceny). Dla producentów ma 
to też istotne znaczenie, gdyż towary z wieloma łatwymi do zidentyfikowania  
wadami (wadliwe, czyli niskiej jakości) słusznie nie cieszą się popularnością,  
a i mogą być zakazane, jeżeli wadliwość jest groźna dla konsumentów. Odniesienie 
tego rodzaju języka do sfery polityki społecznej, czyli mówienie o cenie i jakości 
usług społecznych i socjalnych, np. edukacji publicznej, publicznej ochrony zdrowia, 
usług z zakresu pomocy społecznej, usług pośrednictwa i doradztwa zawodowego, 
jest obecnie coraz bardziej popularne. 
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3.  Cele i funkcje ewaluacji  
 
W niektórych definicjach określono nie tylko bezpośredni wynik ewaluowa-

nia, ale także to, czemu taki wynik miałby służyć. Weźmy jakikolwiek produkt będący 
przedmiotem wymiany handlowej, np. telewizor. Określenie poziomu jego jakości 
może być wykorzystane do różnych celów przez różnych ludzi i organizacje czy  
instytucje. Organizacje konsumentów przedstawiają ranking jakości telewizorów 
podobnych rodzajów, ale wytworzonych przez różnych producentów. Załóżmy,  
że jesteśmy producentem tego, który otrzymał najgorsze oceny, do czego nam  
taka informacja może się przydać? Najprostsza odpowiedź: do tego, aby coś zmienić 
w procesie produkcji naszych telewizorów, żeby poprawić ich miejsce w rankingu 
produktów tego rodzaju. Analogicznie informacja o jakości programów, projektów 
czy polityk społeczno-socjalnych służyć może do tego, aby ich projektanci i wyko-
nawcy poprawiali je w trakcie ich trwania, a w przyszłości projektowali i wykonywali 
programy o wyższej jakości, z których będą bardziej zadowoleni ci, którzy je zama-
wiają i finansują oraz ci, którzy z nich mają korzystać. Innymi słowy ewaluacja w poli-
tyce społecznej powinna przyczyniać się do takich jej zmian, które sprawią, że  
jej poszczególne części, jak i ona, jako całość, zajmą wyższe miejsca w rankingach 
ewaluacyjnych, tzn. zostaną lepiej ocenione.  

Pytanie z wyższego poziomu dotyczy tego, po co nam polityka społeczna 
lepszej jakości? Producenci zapewne chcą być lepsi od konkurentów na rynku,  
a robią to po to, aby mieć większe zyski. Jeżeli wygrywają poprzez najlepszy stosu-
nek ceny do jakości to jest to z korzyścią dla konsumenta. W przypadku programów 
czy projektów społecznych projektodawcy też często muszą konkurować ze sobą, 
np. w ramach konkursów grantowych, a wówczas ostateczny cel jest podobny  
– dobro lub korzyść klienta. Trzeba jednak pamiętać, że klientem w takim przy- 
padku nie są ci, którzy otrzymują produkt programu, ale ktoś inny (grantodawca). 
Jest to jedna z zasadniczych różnic między typowym programem rynkowym (pro-
dukt kupowany jest przez tego, kto go zużyje lub będzie użytkował) a typowym 
programem społecznym (produkt kupowany jest dla kogoś trzeciego, kto w domy-
śle nie jest w stanie za niego zapłacić ceny rynkowej). 

W Tabeli 7 przytoczonych zostało kilka przykładów wyliczeń celów ewalu-
owania w rozumieniu takim, jakie przedstawiono wyżej. 

W polskiej literaturze (Olejniczak, Kozak, Ledzion 2008, Ornacka 2008)  
zamiast o celach ewaluacji częściej pisze się o jej funkcjach. Czasem zrównuje się  
je ze sobą: „Ta szeroko pojęta rola może być realizowana przez szereg funkcji zwykle 



 

 

86 

określanych mianem celów ewaluacji” (Olejniczak 2008, s. 22). Różnica między celem 
a funkcją jest taka, że pierwsze pojęcie oznacza tylko zamierzone przez kogoś skutki 
ewaluowania, drugie natomiast – ogół wszystkich skutków użytecznych z jakiejś 
perspektywy (zwykle związane jest to z pytaniem: do czego i komu to może się 
przydać, jakie i czyje potrzeby to zaspokaja?). Cele i funkcje mogą mieć wydźwięk 
pozytywny lub negatywny. W większości analiz mowa tylko o pozytywnych czy 
uprawnionych celach i funkcjach, ale socjologowie już dawno odróżnili eufunkcje 
(w pozytywnym sensie) i dysfunkcje (w negatywnym sensie). Niewiele dotąd pisano 
o dysfunkcjach ewaluacji, ale z pewnością nadmiar aktywności ewaluacyjnej w spo-
łeczeństwie może doprowadzić do skutków, które przez większość zaczną być  
odczuwane, jako przynajmniej dokuczliwe.  

 
Tabela 7. Cele ewaluacji 

Cele Autor i źródło 

− Oszacowanie jakości i wartości polityki lub programu społecznego. 
− Usprawnienie programu i jego realizacji. 
− Nadzór i stosowanie się do przepisów. 
− Rozwój wiedzy. 

Mark, Henry i Julnes 
2000.  

− Wsparcie dla funkcji kontrolnej sprawowanej przez demokratyczne instytucje.  
− Tworzenie wiedzy, która będzie lepszą podstawą projektowania polityki i programów. 
− Pomaganie agencjom publicznym w zwiększaniu ich zdolności planistycznych, 

realizacyjnych i analitycznych. 
− Informowanie opinii publicznej o działaniach władz publicznych poprzez upo-

wszechnianie wyników ewaluacji. 

Chelimsky 2006, s. 39. 

− Rozliczenie z efektywnego wykorzystania zasobów i osiągnięcia oczekiwanych 
wyników (accountability). 

− Uczenie się. 
− Zarządzanie programami działania i ich rozwój. 
− Wypełnienie obowiązków etycznych. 

Green, South 2006, s. 5. 

− Wszechstronna i całościowa ocena programu. 
− Uczenie się i poprawianie funkcjonowania programu. 
− Rozliczenie z efektywnego wykorzystania zasobów i osiągnięcia oczekiwanych 

wyników (accountability). 
− Monitoring działania programu. 
− Rozwój i zmiana sposobu działania – dostosowanie do złożonych, nowych i zmien-

nych warunków. 
− Tworzenie wiedzy. 

Patton 2008, s. 139-141. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Jeżeli głównym odbiorcą ewaluacji mają być agencje rządowe, to w zależ-
ności od tego, jak postrzega się ich rolę i działania (interwencje) w społeczeństwie, 
pozytywne nacechowanie naszego pojęcia może zanikać, np. ewaluacje dla służby 
bezpieczeństwa, w szczególności, jeżeli ewaluatorzy przyjmują za kryteria ewaluacji 
wyłącznie cele takich instytucji lub ich zarządów (Frieske 2008). 

W jednoznacznie pozytywnym ujęciu polityki społecznej, to, co służy jej po-
prawie może być też oceniane pozytywnie. Politykę tę postrzega się jednak nie tylko 
pozytywnie, może być krytykowana za zmniejszanie efektywności działania gospo-
darki, ograniczanie wolności i podważanie znaczenia naturalnych wspólnot, czemu 
przypisuje się mniej lub bardziej katastrofalne konsekwencje (patrz: Szarfenberg 
2008). W związku z tym ewaluowanie i ewaluacje można interpretować jako dobre, 
o ile przyczyniają się do zmniejszania lub usuwania tych problemów, ale jeżeli są 
one uznawane za nieusuwalne (jako nieodłączne właściwości polityki społecznej 
jako takiej), to i rola ewaluacji staje się dwuznaczna. 

Olejniczak (2008) umieszcza wszystkie funkcje między dwoma biegunami: 
orientacją operacyjną (na procesy zarządzania programem) oraz orientacją strate-
giczną (na ocenę efektów programów). Przypomina to nieco rozróżnienie Scrivena 
na ewaluację zorientowaną na zarządzanie (lub zarządców i ich potrzeby) i ewalu-
ację zorientowaną na konsumenta i jego potrzeby, tzn. na tego, komu program ma 
służyć czy pomóc. Ta druga niekoniecznie musi się pokrywać z orientacją strate-
giczną wyróżnioną przez Olejniczaka. 

Obok pozytywnie ocenianych funkcji ewaluacji, które można też nazywać 
funkcjami jawnymi, warto wspomnieć o jej funkcjach nieuprawnionych lub ukry-
tych, uważanych za niezgodne z tym do czego ewaluacja powinna służyć. Należą  
do nich (Weiss 1998, s. 22): 
− odwlekanie ważnych decyzji; 
− uzasadnianie decyzji, które zostały już podjęte; 
− unikanie lub rozpraszanie odpowiedzialności za podjęte decyzje; 
− poprawa wizerunku osoby lub instytucji zamawiającej badania (ewaluowanie 

tylko wybranych aspektów programu, żeby ukazać go w lepszym świetle, uni-
kanie ewaluacji pewnych aspektów programów, aby ukryć jego porażkę). 

Wyliczenia pozytywnych funkcji w tabeli mają charakter normatywny, tzn. 
wyrażają przekonanie, czemu ewaluowanie i ewaluacja powinny służyć. Jeżeli już 
zgodzimy się na normatywną wizję ewaluacji, to z empirycznego punktu widzenia 
bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście dobrze ona tej wizji  



 

 

88 

służy? Pod koniec lat 80. XX w. zaczęto powątpiewać w to, czy nadzieje pokładane  
w ewaluacji są uzasadnione, m.in. ze względu na problemy z określeniem, komu ma 
ona służyć (np. wyzyskiwaczom czy wyzyskiwanym, biurokratom czy obywatelom), 
problemy z zastosowaniem jej wyników i problemy o charakterze metodologicz-
nym (Rossi 1987). 

 
Tabela 8. Funkcje ewaluacji  

Funkcje Autor i źródło 

− Formatywna lub usprawniająca służąca poprawianiu, doskonaleniu. 
− Konkluzywna lub podsumowująca związana z selekcją, certyfikacją, rozliczaniem. 
− Psychologiczna lub społeczno-polityczna związana ze wzbudzaniem motywacji 

do działania i świadomości. 
− Administracyjna związana ze sprawowaniem władzy. 

Nevo 1983, s. 119. 

− Wspomaganie decyzji związanej z zarządzaniem programami społecznymi. 
− Określenie jakości i wartości programu dla tych, którym ma on służyć. 

Scriven 1993, s. 9 (autor 
argumentował, że główną 
funkcją powinna być 
druga z nich) 

− Opisuje mechanizm interwencji oraz oszacowuje wpływ danej interwencji – 
poznawcza i sprawozdawcza (informowanie o ustaleniach ewaluacji). 

− Ocenia zasadność i sens podjętych działań publicznych – normatywna. 
− Przedstawia rekomendacje i wnioski – techniczna. 

Olejniczak 2004, s. 4. 

− Budowanie partnerstwa i współwłasności. 
− Poprawa wdrażania i bieżącej jakości. 
− Racjonalizowanie planowania. 
− Funkcja poznawcza. 
− Rozliczanie i wzmocnienie odpowiedzialności. 

Olejniczak, Kozak, Ledzion 
2008, s. 30-31.  

− Poprawa planowania przez zagwarantowanie racjonalnego uzasadnienia dla 
danej interwencji. 

− Poprawa wdrażania i kontrola jakości m.in. istniejącej struktury, procedur i proce-
su zarządzania interwencją publiczną. 

− Wzmocnienie odpowiedzialności przez zwiększenie skuteczności i wydajności 
działań publicznych. 

− Wspieranie procesów uczenia się m.in. przez budowanie zdolności ewaluacyjnych, 
weryfikowanie teorii leżących u podstaw danych polityk czy programów. 

− Wzmacnianie partnerstwa i poczucia współwłasności przez realizowanie zasady 
empowerment, aktywizowanie i wzmacnianie powiązań, relacji, współpracy, inte-
rakcji między uczestnikami określonego przedsięwzięcia. 

Ornacka 2008, s. 28.  

Źródło: opracowanie własne. 
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4.  Przedmiot i kryteria ewaluacji w polityce społecznej 
 

W amerykańskim dyskursie akademickim o ewaluacji najczęściej za jej 

przedmiot w interesującym nas kontekście uznaje się programy (społeczne), które  

z kolei rozkłada się na mniejsze części składowe, np. zasoby programu, działania  

programu, personel programu, klienci programu, produkty programu itp. (są to 

podstawowe elementy tzw. logiki programu). Z kolei w Polsce upowszechniła się 

nazwa projekt (w kontekście wyboru działań, które mają być finansowane m.in.  

z Europejskiego Funduszu Społecznego) lub projekt socjalny (w kontekście pracy 

socjalnej i pedagogiki społecznej), mają one podobne znaczenie do amerykańskie-

go terminu „program społeczny”.  

Jeżeli przedmiotem ewaluacji jest pewien program lub projekt społeczny, 

to ewaluowanie jego poszczególnych elementów będzie składało się na ewaluację 

całości. Dlatego też ewaluowanie i jego wyniki dla niektórych tylko elementów pro-

gramu lub projektu nie są tożsame z jego całościowo rozumianym ewaluowaniem. 

Przykładowo, ewaluowanie personelu programu nie jest ewaluowaniem programu, 

podobnie trudno uznać określenie jakości personelu (personel programu X był wy-

sokiej jakości) za równoznaczne ustaleniu jakości programu (program X był wysokiej 

jakości), gdyż nie tylko z personelu się on składa i nie tylko personel decyduje  

o osiągnięciach i innych pożądanych cechach programów społeczno-socjalnych. 

Czy ewaluowanie tylko niektórych części składowych programu albo tylko w niektó-

rych jego fazach, np. tylko po jego zakończeniu ma sens?  

Politykę społeczną można potraktować analogicznie, jak traktuje się pro-

gramy społeczne. Jej zasoby i nakłady na nią mierzone są m.in. udziałem wydatków 

społecznych w PKB, jej produkty mają postać regulacji, rzeczy, pieniędzy, usług itp., 

jej personel nazywany jest służbami społecznymi, przypisuje się jej też cele i instru-

menty, a także podmioty i przedmiot, jak każdemu działaniu. Jak należy rozumieć 

relacje między polityką społeczną a programami i projektami społecznymi? Dotych-

czas, gdy mowa była o polityce społecznej w poszczególnych państwach uwaga 

obserwatorów skupiała się głównie na stałych elementach tej polityki, takich jak 

świadczenia społeczne w postaci pieniędzy, rzeczy i usług. Prawo do nich i ich 

kształt instytucjonalny zostały określone w konstytucjach, ustawach i aktach praw-

nych niższego rzędu. W porównaniu z typowym projektem społecznym nie określa 

się terminu ich zakończenia, są to działania o charakterze stałym i w różny sposób 
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gwarantowane i wymagane przez państwo. Z ewaluacyjnego punktu widzenia 

sprawia to pewien kłopot, gdyż trudno mówić w takich przypadkach o ewaluacji po 

zakończeniu działania programu, (rzadko ustawy mają określony czas, do którego 

obowiązują, może poza aktami o charakterze wyjątkowym, ale już nie tak rzadko 

ogłasza się utratę ich mocy). Gdy jednak weźmiemy pod uwagę ogólną logikę  

programów społecznych, działania na podstawie prawa, np. ustawy o emeryturach  

i rentach z FUS i działania na podstawie projektu przewidującego pakiet świadczeń 

dla jakiejś zbiorowości ludzi w wieku emerytalnym, to zauważymy, że nie różnią się 

one od siebie i w zasadzie mogą być ewaluowane w podobny sposób. Uproszczony 

schemat wielopoziomowej polityki społecznej z uwzględnieniem twardych (dy- 

rektywy UE, ustawy krajowe) i miękkich instrumentów (strategie, programy) oraz 

podziału na ogólniejsze strategie, programy (operacyjne) oraz projekty i działania 

stałe przedstawiam na Wykresie 5. 

Wydaje się, że trudno dokonać ewaluacji tak złożonych systemów rozma-

itych działań podejmowanych w różnych dziedzinach. Przykładów ewaluacji tego 

rodzaju dostarcza komparatystyka ewaluacyjna, w której jednostkami analizy jest 

polityka społeczna poszczególnych krajów (np. Goodin i in. 1999). Wymaga to  

najpierw wyróżnienia uniwersalnych kryteriów ewaluacyjnych polityki społecznej. 

Jednym z nich może być zakres, w którym polityka społeczna (zwykle ujmowana 

operacyjnie, jako system podatkowo-transferowy) przyczynia się do zmniejszania 

ubóstwa, czyli jej skuteczność w tym względzie (por. Smeeding 2005) lub skutecz-

ność i efektywność (por. Herrmann i in. 2008; Szarfenberg 2008). 

Na podstawie przeglądu definicji polityki społecznej wyróżniłem trzy często 

przywoływane wartości: wszechstronny dobrobyt, sprawiedliwość społeczną i inte-

grację społeczną (Szarfenberg 2008). Paul Spicker dodaje jeszcze kondycję gospo-

darki, która zawsze była istotna dla ekonomistów (2000), a Robert E. Goodin i in. 

wymieniają także stabilność społeczną i autonomię (1999). Z kolei Jolanta Supińska 

twierdziła, że z pojęciem polityki społecznej zrosły się takie wartości, jak kolekty-

wizm, równość, bezpieczeństwo, życie, do czego dodawała dwie kolejne – wolność  

i efektywność (1991). 

Najbardziej złożoną oraz bardziej specyficzną propozycję modelu ewalu-

acyjnego dla polityki społecznej z uwzględnieniem jej poszczególnych elementów 

(np. cele, formy świadczeń, warunki uprawniające, sposób finansowania) zapropo-

nował Donald E. Chambers (2005). Dla każdego z nich wyróżnione zostały kryteria 
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specyficzne, a ponadto każdy oceniany był pod względem dwóch rodzajów kryte-

riów uniwersalnych: 1) konsekwencje elementu polityki społecznej dla klientów  

lub użytkowników programu pod względem adekwatności, sprawiedliwości i efek-

tywności; 2) dopasowanie do wyników analizy problemu społecznego (definicja 

problemu, analiza przyczynowa, analiza wartości i ideologii oraz wygranych i prze-

granych). 
 

Wykres 5. Wielopoziomowa i wielonarodowa struktura polityki społecznej 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 9. Kryteria ewaluacyjne specyficzne dla części składowych polityki społecznej 

Podstawowy  
element polityki 

Specyficzne kryteria ewaluacyjne 

Cele i zadania 
1. Nie tylko dostarczanie świadczeń i usług, ale również ich wpływ na grupy docelowe.  
2. Jasność, mierzalność, manipulowalność. 
3. Włączenie standardów jakości i wyszczególnienie adresatów (target).  

Formy świadczeń 
 i usług 

1. Stygmatyzacja.  
2. Docieranie do adresatów.  
3. Koszty-skuteczność. 
4. Zastępowalność.  
5. Suwerenność konsumenta;  
6. Sprzeczności (trade-offs).  
7. Przymusowość/naruszanie prywatności.  
8. Złożoność i koszty administracyjne.  
9. Przystosowanie do różnych użytkowników. 

10. Ryzyko polityczne.  

Warunki  
uprawniające 

1. Nadmierne/niedostateczne wykorzystanie.  
2. Zbyt duże koszty.  
3. Stygmatyzacja/alienacja.  
4. Demobilizacja do pracy.  
5. Bodźce do prokreacji i rozwiązywania małżeństw i/lub dziedziczna zależność od świadczeń.  

Administracja  
i dostarczanie  
usług 

1. Czy istnieje wyartykułowana forma polityki/programu. 
2. Integracja/trwałość. 
3. Dostępność.  
4. Odpowiedzialność. 
5. Upodmiotowienie klienta/konsumenta. 
6. Uczestnictwo konsumenta w podejmowaniu decyzji.  
7. Radzenie sobie z rasową, płciową i etniczną różnorodnością. 

Finansowanie 
1. Trwałość finansowania.  
2. Stabilność mimo zmian ekonomicznych (inflacja/recesja)  i  demograficznych  (wyże  i  niże 

zmiany w strukturze wiekowej).  

Źródło: skrócona i uproszczona tabela na podstawie: Chambers, Wedel 2005, s. 56–57. 

 
Kryterium oceny oznacza, że polityka społeczna mająca większe osiągnięcia 

w oznaczanym przez nią obszarze w porównaniu z inną polityką społeczną (np.  
w innym kraju lub w przeszłości, czy też dopiero planowaną), powinna być uznana 
za lepszą lub mającą większą wartość. Informacja tego rodzaju jest bardzo istotna 
dla celów praktycznych, gdyż może być podstawą do uzasadnienia reform, które 
miałby poprawić wyniki gorszej z polityk pod względem danego kryterium. Poza 
tym w teorii decyzji wielokryterialna ocena alternatywnych działań (a w naszym 
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przypadku alternatywnych polityk społecznych) jest podstawą do podejmowania 
decyzji, tzn. należy wybrać to działanie czy politykę, które charakteryzuje się lepszym 
profilem w przestrzeni kryteriów ewaluacyjnych. Modele ewaluacyjne (zestawy kry-
teriów ewaluacyjnych) umożliwiają nam ocenę polityki społecznej lub jej elemen-
tów, co ma zasadnicze znaczenie dla dokonywania racjonalnych wyborów w tym 
zakresie. 

 
 

5.  Rodzaje i modele ewaluacji 
 
Działania ewaluacyjne mogą być dzielone na szersze klasy według wielu 

różnych kryteriów podziału. Najczęściej stosowany podział opiera się na tym, po któ-
rej fazie w procesie „od pomysłu do przemysłu” dokonuje się ewaluacji programu. 
Proces ten można podzielić na dwa główne etapy: 1) przygotowanie zakończone 
dokumentami takimi, jak m.in. plan działania; 2) realizację, podczas której za pomocą 
zasobów, personelu i działań wytwarzany i dostarczany jest produkt. Ewaluacja 
pierwszego etapu może dotyczyć przebiegu samego procesu przygotowań oraz 
jego wyników, czyli treści dokumentów takich jak diagnozy, strategie, plany, harmo-
nogramy, budżety itd. Proces dochodzenia do nich mógł być niedemokratyczny, 
przeprowadzony bez dyskusji i konsultacji, pełen konfliktów i napięć, a ich treści 
mogą być niejasne, niespójne, nielogiczne, nierealistyczne, ogólnikowe i posiadać 
wiele innych luk i braków. Ewaluacja może je wykryć i dać szansę na poprawienie 
zarówno procesu przygotowawczego, jak i samych jego wytworów. Tego rodzaju 
dociekania nazywa się ewaluacją programu ex ante, czyli przed przystąpieniem do 
jego realizacji. 

Po przystąpieniu do realizacji programu, a przed zakończeniem jego  
działania przeprowadza się ewaluację nazywaną interim lub in media res, czyli  
w trakcie realizacji (określenie „mid-term” dotyczy ewaluacji dokonanej w po- 
łowie okresu działania programu, a on-going – ewaluacji bieżącej lub okreso- 
wej). Służy ona ocenie programu jeszcze przed jego zakończeniem i może być 
przydatna do poprawienia jego działania lub wcześniejszego zakończenia w razie 
wystąpienia istotnych problemów realizacyjnych. Gdy działanie programu zosta-
nie zakończone przeprowadza się ewaluację nazywaną ex post. Oczywiście im 
później zostanie ona przeprowadzona tym większe szansa na uwzględnienie  
długookresowych wyników programu. Stąd też istotną rolę odgrywają docie- 
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kania ewaluacyjne, które wykonuje się periodycznie przez kilka lat od zakończenia 
programu. 

Ewaluacja całościowa (ex ante, interim i ex post) jest ważna z perspektywy 

troski o to, aby programy społeczne działały sprawnie i zaspokajały uzasadnione  

potrzeby. 

Inny ważny podział ewaluacji ma u podstaw różne cele, jakie się jej przypi-

suje. Celem ewaluacji podsumowującej jest oszacowanie jakości i wartości progra-

mu społecznego. Jakość dotyczy samego programu i jego charakterystyk, np. jakość 

dostarczanych usług może być wysoka lub niska, natomiast wartość ma on z per-

spektywy zewnętrznej, np. wartość dla klienta, dla społeczności lokalnej. W trakcie 

tego rodzaju ewaluacji ocenia się m.in. wyniki programu (zamierzone i niezamierzo-

ne, pozytywne i negatywne) oraz inne jego charakterystyki. 

Z kolei ewaluacja usprawniająca nastawiona jest na poprawianie programu  

i jego realizacji. Celem jest uzyskanie informacji, które pomogą zmodyfikować i ulep-

szyć działanie programu. Ważne są w tym kontekście aktualne informacje o produk-

tach i o procesie realizacji służące do zidentyfikowania elementów programu, które 

nie spełniają standardów i formułowanie zaleceń naprawczych lub usprawniających. 

Wykorzystuje się w tego rodzaju ewaluacji m.in. porównywanie działań programu 

do najlepszych praktyk (podobne programy, które zostały uznane za sukces i wzór 

do naśladowania). Wyróżnia się też kilka innych celów ewaluacji, które mogą być 

podstawą do wyróżniania dodatkowych jej rodzajów. 

W zależności od tego, kto dokonuje ewaluacji można podzielić ją na ewa- 

luację wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwszej dokonuje wyodrębniona jednostka,  

stanowiąca jednak część samego programu lub organizacji, która odpowiada za 

jego działanie. Druga przeprowadzana jest przez ewaluatorów, pracujących dla  

innej organizacji, która nie ma żadnych związków z administratorami programu, ani 

z jego personelem. Czasem wyróżnia się też autoewaluację, gdy ewaluator należy 

do personelu programu, czyli w jego planie przewidziano takie stanowisko. Auto-

ewaluacja bez zatrudnienia ewaluatora może polegać na tym, że każdy członek per-

sonelu ma obowiązek przeprowadzać ewaluację swojej własnej pracy lub pracy 

własnej jednostki organizacyjnej. 

Udział personelu programu, a także jego klientów w zarządzaniu lub w kon-

sultowaniu planu i działań ewaluacyjnych służy do ich podziału na współzarządzane, 

uczestniczące i nieuczestniczące. 
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Źródłem podziału może być również to, czy ocenie podlega proces pro-
gramu (ewaluacja procesu), czy też jego rezultaty (ewaluacja wyniku). Biorąc pod 
uwagę podstawowe elementy składowe każdego programu – ewaluacji mogą pod-
legać zasoby, działania i produkt i stąd możliwość wyróżnienia kolejnych rodzajów. 
Wyróżnione i dodatkowe możliwe podziały przedstawia Tabela 10. 

 
Tabela 10. Rodzaje ewaluacji 

Kryterium podziału Podział ewaluacji na rodzaje 

Fazy procesu programu Ex ante / interim (w tym mid-term, on-going) / ex post 

Cel Podsumowująca / usprawniająca / kontrolna / poznawcza 

Pozycja ewaluatora wobec 
programu 

Wewnętrzna / zewnętrzna 

Udział personelu, klientów Współzarządzana / uczestnicząca / nieuczestnicząca (administracyjna) 

Liczba kryteriów Jednokryterialna / wielokryterialna 

Rodzaj kryteriów Skuteczności / efektywności / użyteczności / trafności itd. 

Źródło kryteriów Kryteria określone z góry (m.in. poprzez cele programu) / kryteria odkrywane  
w trakcie 

Składniki programu Planu / zasobów (w tym personelu, kosztów itp.) / działań / produktu (np. dobra, 
usługi) 

Rodzaj wyników 
Wyników w krótkim okresie / w średnim / w długim 

Wyniki bezpośrednie / wyniki pośrednie 

Wykorzystywana metoda 
Metodami eksperymentalnymi / metodami nieeksperymentalnymi / metodami 
mieszanymi 

Metodami ilościowymi / metodami jakościowymi / metodami mieszanymi 

Kontekst W polityce społecznej / w pracy socjalnej / w edukacji / w ochronie zdrowia /  
w kulturze / w ochronie środowiska / w polityce rynku pracy itd. 

Źródło: opracowanie własne.  

 
W ciągu XX wieku tylko w USA ukształtowało się wiele szkół i podejść do 

ewaluacji opartych na różnych założeniach filozoficznych, metodologicznych i róż-
nym rozumieniu misji społecznej. Najszersze ujęcie tej problematyki przedstawiają 
Daniel L. Stufflebeam i Anthony J. Shinkfield (2007). Uwzględnili oni również takie 
podejścia, które są lub mogą być mało wiarygodne – pseudo-ewaluacyjne (pięć 
podrodzajów, np. raporty z zakresu public relations, raporty o charakterze politycz-
nym, programy upodmiotowienia pod przykryciem ewaluacji); lub też wybiórczo 
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przedstawią jakość i wartość programów społecznych – podejścia nastawione na 
konkretne pytania lub konkretną metodę (quasi-ewaluacyjne, czternaście podrodza-
jów, np. ewaluacja skoncentrowana na celach programu, ewaluacja dająca informa-
cję o relacji rezultatów do nakładów, testowanie osiągnięć, analiza koszty-korzyści, 
badania z zastosowaniem metody eksperymentów kontrolowanych, ewaluacje 
oparte na teorii programu, ewaluacyjne studia przypadków). 

Właściwe podejścia ewaluacyjne (tzn. bez przedrostków pseudo- lub quasi-) 
autorzy podzielili najpierw na takie, które nastawione są na podnoszenie jakości 
programów w trakcie ich działania i pełną ocenę po ich zakończeniu, czyli spełniają 
funkcję usprawniającą i podsumowującą ewaluacji (trzy podrodzaje: zorientowane 
na podejmowanie decyzji i określenie jakości programu – model CIPP Stufflebeam’a, 
badania zorientowane na konsumenta, studia podejmowane dla celów akredytacji  
i certyfikacji). Kolejny rodzaj podejść ewaluacyjnych ma cele związane z reformą 
społeczną i rzecznictwem (trzy podrodzaje: zorientowane na klienta, ewaluacja kon-
struktywistyczna, podejście z zastosowaniem zasad demokracji deliberatywnej). 
Ostatni typ podejść ewaluacyjnych został nazwany eklektycznym, zaliczono tam 
tylko jedno stanowisko – rozwijany od lat przez Michaela Q. Pattona model ewalu-
acji nastawionej na zastosowanie. 

Arbitralne stwierdzenie, które z podejść ewaluacyjnych są pseudo lub quasi 
ewaluacjami może być zakwestionowane, jeżeli samo nie jest poparte rzetelnie 
przeprowadzoną ewaluacją. Jak przystało na środowisko ewaluacyjne podjęto więc 
próbę oszacowania wartości poszczególnych podejść według standardów ewalu-
acji programów, uzgodnionych przez środowisko ewaluatorów amerykańskich.  
Najlepsze wyniki łączne uzyskały podejścia reprezentowane przez model ewaluacji 
CIPP (skrót od słów angielskich context, input, process, product) – 92 punkty; model 
zorientowany na zastosowania Pattona – 86 punktów; trzecie miejsce z takim  
samym wynikiem zajęły ewaluacja zorientowana na konsumenta (rozwijana przez 
Michaela Scrivena) oraz podejście zorientowane na klienta (reprezentowane głów-
nie przez Roberta E. Stake’a) – po 84 punkty. Wysokie wyniki miały też ewaluacja 
konstruktywistyczna (reprezentantami tego podejścia są Egon Guba i Yvonna Lin-
coln) oraz jedno z podejść skoncentrowanych na metodzie, a mianowicie ewalu-
acyjne studia przypadków (po 81 punktów). Zdecydowanie niższe wyniki uzyskały  
– podejście oparte na celach programu (62 pkt.) i z zastosowaniem metody ekspe-
rymentów kontrolowanych (56 pkt.). W praktyce możliwości zastosowania najlepszej 
metody mogą być ograniczone z wielu względów. 
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6.  Rozwój i perspektywy ewaluacji 
 
Ewaluacja rozwija się już od co najmniej kilku dziesięcioleci w USA i innych 

krajach. Stała się już nie tylko działalnością naukową, ale i profesjonalną. W USA  
jednym z głównych bodźców do tego rozwoju był wzrost zaangażowania rządu 
federalnego w rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych, któremu towarzy-
szyło szybkie zwiększanie wydatków na programy społeczne. Zdecentralizowane 
państwo i kultura pragmatyzmu oraz wzrost wydatków społecznych, który zaczął 
być postrzegany jako problem sam w sobie, a także rosnące wątpliwości dotyczące 
skuteczności programów społecznych sprzyjały rozwojowi dociekań nastawionych 
na dostarczanie informacji o nich, ocen ich działania oraz rekomendacji, które miały 
je usprawnić lub pokazać alternatywne sposoby rozwiązywania problemów spo-
łecznych. Dodatkowym bodźcem było wprowadzenie prawnego obowiązku prze-
prowadzania „analiz wpływu regulacji” (regulatory impact analysis, RIA) dla inicjatyw 
legislacyjnych o kosztach powyżej 100 mln $9.  

Wśród wymogów narzuconych w ten sposób agencjom rządowym były 
m.in. takie: „działania regulacyjne nie powinny być podejmowane o ile potencjalne  

korzyści płynące dla społeczeństwa z regulacji nie przeważają nad ich potencjalnymi 

kosztami”, „cele regulacyjne powinny być wybierane tak, aby maksymalizować korzyści 

netto dla społeczeństwa”, „spośród alternatywnych podejść do realizacji każdego z celów 

regulacyjnych wybrane powinny być te, które nakładają najmniejsze koszty netto dla 

społeczeństwa”10. 
W propagowanie szeroko rozumianego RIA zaangażowała się również  

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W 1995 Rada OECD  
przyjęła zalecenie w sprawie poprawy jakości regulacji rządowych, w którym m.in. 
zaprasza się rządy państw członkowskich do składania co trzy lata raportów w tym 
zakresie. 

Unia Europejska w połowie lat 90. ubiegłego stulecia zamówiła badania na 
temat praktyk ewaluacyjnych swoich własnych instytucji, a głównie Komisji Europej-
skiej i jej Dyrekcji Generalnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu poszczególnych 
działów polityki wspólnotowej. Efektem tego był komunikat skierowany do Komisji, 
który miał poprawić sytuację w tej dziedzinie. Rozpoczyna go następujące zdanie: 

                                                 
9   Rozporządzenie wykonawcze 12291 podpisane przez R. Reagana w 1981 r. B. Clinton podpisał  

w 1993 r. rozporządzenie o planowaniu i przeglądzie regulacji nr 12866 rozwijające zasady RIA. 
10   Rozporządzenie 12291. 
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„rosnące rozmiary budżetu i troska podatników UE o to, aby za swój wkład do  

niego otrzymali odpowiednie usługi (value), a także rozwój w państwach członkowskich 

i gdzie indziej kierunku zarządzania sektorem publicznym nastawionego na wyniki, 

stworzyły potrzebę przeglądu i unowocześnienia podejścia Komisji do zarządzania  

budżetem” (KE 1996).  
Jedno z zaleceń sformułowane w tym kontekście zobowiązywało wszystkie 

Dyrekcje Generalne do wyodrębnienia własnych funkcji ewaluacyjnych. Jak widać, 
głównym impulsem do rozwijania ewaluacji na poziomie UE były względy finanso-
we. Wspomniany komunikat powstał w kontekście inicjatywy „zdrowe i efektywne 
zarządzanie finansowe” zwanej w skrócie SEM 2000. Jej wyniki zostały uwzględnione 
w głównym akcie regulującym kwestie ogólnego budżetu UE z 2002 i tam też  
mowa o ewaluacji w art. 27 pkt. 4: „W celu poprawy procesu podejmowania decyzji 

instytucje powinny przeprowadzać ewaluacje ex ante i ex post zgodnie ze wskazówkami 

Komisji. Powinny być one stosowane do wszystkich programów i działań, które wiążą  

się ze znacznym wydatkowaniem środków, a wyniki ewaluacji powinny być rozpo-

wszechniane…” (RUE 2002). 
Ewaluacja programów i projektów społecznych w Polsce zaczęła się dyna-

micznie rozwijać w związku z włączeniem Polski do UE11. Społeczny wymiar inte- 
gracji był obecny w największym stopniu w Sektorowym Programie Operacyjnym  
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 oraz w Programie Inicjatywy Wspólnotowej 
EQUAL, które finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  
W dokumencie będącym podstawą działania pierwszego z tych programów za- 
pisano m.in.: „wzrost potencjału ewaluacyjnego polskiej administracji jest jednym  

z głównych celów w okresie programowania 2004–2006” (MGiP 2004a). W instrukcji  
dla projektodawców, którzy chcieli korzystać ze środków EFS znalazł się natomiast 
taki punkt: „należy opisać, czy i jak będą badane rezultaty projektu, w szczególności  

efekty długoterminowe; w jaki sposób i kiedy zostanie przeprowadzona ewaluacja 

projektu po zakończeniu wsparcia, jeśli tak, to należy opisać sposób oraz termin  

przeprowadzenia oceny” (MGiP 2004b, s. 76). 

                                                 
11   Generalnie już od wczesnych lat  90. XX w. wraz z zaangażowaniem w Polsce amerykańskich fun-

duszy pomocowych, stawiane przez grantodawców wymogi ewaluacyjne wytwarzały popyt na 
wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Pierwszy zbiór tłumaczeń amerykańskich tekstów o ewaluacji 
został wydany w Polsce pod tytułem „Ewaluacja w edukacji” (Korporowicz 1997). Rozwój ewaluacji 
amerykańskiej też pierwotnie był związany z edukacją. 
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W PIW EQUAL zadeklarowano, że Polska zapewni, aby „wszystkie Partnerstwa 

na rzecz Rozwoju [organizacje realizujące projekty] opracowały metodologię i zastoso-

wały odpowiednie mechanizmy dla oceny bieżącej swoich działań i osiągnięć, łącznie  

z opisem możliwych do weryfikacji wskaźników, które ilustrują, w jaki sposób cele i rezul-

taty będą mierzone i oceniane, a także odpowiednią metodologię i mechanizmy moni-

toringu i oceny wspólnych działań w ramach współpracy ponadnarodowej” (MGPiPS 
2004, s. 181). W innym dokumencie interpretuje się ten zapis jako obowiązek pro-
wadzenia przez partnerstwa autoewaluacji. W PIW EQUAL znajdujemy jeszcze jedno 
istotne zdanie o wykorzystaniu okresu 2004–2006 na „stworzenie i rozwinięcie syste-

mów ewaluacji programów oraz możliwość zastosowania ich w kolejnym okresie pro-

gramowania” (Tamże). W związku z tym zarówno na poziomie administracji central-
nej, jak i w organizacjach z różnych sektorów powstał popyt na usługi ewaluacyjne. 
Szybko zaczęły powstawać podyplomowe studia ewaluacyjne12, kursy i szkolenia  
w zakresie ewaluacji, coraz więcej instytucji i firm zaczyna wchodzić na stworzony  
w ten sposób rynek, co dobrze wróży rozwojowi całej branży oraz profesjonalizacji 
tej działalności. 

Przejdźmy teraz do początków RIA w Polsce. Obowiązują już przepisy, któ- 
re wprowadzają obowiązek „oceny skutków regulacji” (OSR). Pojawiły się one  
w uchwale Rady Ministrów o regulaminie jej pracy z 1997 r. w wyniku poprawki  
z 2001 r. W obecnie obowiązującej wersji tej uchwały z 2002 r. mowa o tym, że każ-
dy projekt aktu normatywnego powinien zawierać w uzasadnieniu odrębną część  
z OSR, czyli oceną „przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospo- 

darczych regulacji”. Ma ona zawierać „wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt 

normatywny”, „wyniki przeprowadzonych konsultacji” jeżeli są one wymagane, a także 
„przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego” na: sektor finansów 
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego; 
rynek pracy; konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjono-
wanie przedsiębiorstw; sytuację i rozwój regionalny (RM 2002).  

Ministerstwo Gospodarki opublikowało w 2006 r. dokument pt. „Program 
reformy regulacji”, w tym samym roku powstało opracowanie pt. „Wytyczne do 
oceny skutków regulacji”. Znalazło się tam następujące zdanie: „Ocena skutków regu-

lacji (OSR) stanowi instrument, który pozwala na określenie konsekwencji wprowadzania 

                                                 
12  W 2000 r. powstało Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. W 2008 r. środowisko to przedstawiło do 

dyskusji „Standardy ewaluacji”, dostępne na stronach PTE: www.pte.org.pl. 
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regulacji. Należy przy tym podkreślić, że OSR przygotowywany jest w przypadku podjęcia 

decyzji o konieczności podjęcia działań interwencyjnych przez państwo i jest dokonywa-

na przed opracowaniem projektu aktu prawnego” (MG 2006a, s. 9). W takim znaczeniu 
OSR jest bardzo bliskie temu, co nazywa się ewaluacją ex ante. Miała to być odpo-
wiedź na problemy z dotychczasowym systemem, który „nie funkcjonował efektywnie 

ze względu na mało użyteczne procedury, które powodowały, że system OSR nie miał 

istotnego wpływu na proces podejmowania decyzji” (MG 2006b).  
Inicjatywa ta nawiązuje do komunikatu Komisji Europejskiej z 2005 r.  

„Lepsza regulacja dla wzrostu i miejsc pracy w UE”. Oznacza to, że OSR, czyli RIA  
w polskim wydaniu ma również dobre perspektywy na rozwój i profesjonalizację. 
Dotyczyć to będzie również regulacji w zakresie polityki społecznej. 

 
 

7. Wnioski 
 
Opracowywanie strategii, programów, planów rozwoju polityki społecznej 

lub rozwoju społecznego może być interpretowane, jako przejaw ogólniejszej  
tendencji do racjonalizacji działania administracji publicznej w sferze społecz- 
no-socjalnej. Poza tym potrzeba wprowadzenia miękkich sposobów zarządzania 
publicznego związana jest z procesem międzynarodowej regionalizacji gospodar-
czej (UE) i decentralizacji polityki społecznej w ramach państw oraz zwiększenia  
poziomu jej wielosektorowości. W wyniku tego środki publiczne wydawane są  
w coraz większym stopniu na realizowanie społecznych zadań publicznych według 
zasad konkursów o granty czy konkurencyjnych przetargów. Strategie i programy 
wyznaczają cele, priorytety i kierunki działań, które są wskazówką dla projektodaw-
ców i stanowią podstawę do ewaluacji ex ante projektów, wybieranych na jej  
podstawie. Poziom kontroli państwa nad podmiotami spoza sektora publicznego 
realizującymi zadania publiczne za środki publiczne jest ograniczony, stąd wymogi 
ewaluacyjne w zakresie ewaluacji ex post, które są jednym z instrumentów pośred-
niej kontroli sensowności wydatkowania pieniędzy publicznych. To samo dotyczy 
prywatnych instytucji grantodawczych, których fundatorzy także nie chcą, aby ich 
pieniądze były marnowane na marne programy i projekty społeczne. 
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Część 2. 
 

Strategie w polityce społecznej  
– od poziomu globalnego do regionalnego 
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Ryszard Szarfenberg 
 
 

Globalne strategie rozwoju społecznego 
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
W polskim myśleniu o polityce społecznej pojęcie rozwoju i postępu spo-

łecznego ma ugruntowane miejsce m.in. ze względu na refleksję teoretyczną Jana 
Daneckiego. Definiował on politykę społeczną poprzez powiązanie jej z umiejętno-
ścią wyboru celów rozwoju oraz organizowaniem procesów postępu społecznego 
(1980). Wszechstronny postęp, jako cel polityki społecznej wskazywany był również 
przez Kazimierza Secomskiego, będącego zwolennikiem zintegrowanego pojęcia 
polityki społeczno-gospodarczej (1967). Nieco inne podejście do tych zagadnień 
prezentuje James Midgley, który wyraźnie odróżniał tradycyjne ujęcie polityki spo-
łecznej skoncentrowane na administracji socjalnej od strategii rozwoju społecznego 
(1995). W związku z tym mamy interesujące zagadnienie relacji między polityką  
społeczną a rozwojem społecznym. 

Myślenie o rozwoju społecznym przez długi czas musiało konkurować  
z dominującą koncepcją kładąca nacisk na rozwój gospodarczy, co w zawężających 
perspektywach sprowadzało się do koncentrowania uwagi na wzroście gospodar-
czym mierzonym jedną z miar dochodu narodowego, np. produktem krajowym 
brutto (PKB). Wiara w to, że strategia wolnorynkowa w ujęciu krajowym, jak i mię-
dzynarodowym jest w tym przypadku optymalna (podejście nazywane neolibe- 
ralnym13) od razu spycha klasyczną państwową politykę społeczną opartą na  
gospodarce planowej i metodach administracyjnych, czyli działającą głównie poza 
rynkiem, na margines. W najlepszym razie staje się ona służącą polityki gospodar-
czej, ale jej cele zawsze są drugorzędne w stosunku do celów gospodarczych.  

Nie jest to ujęcie bezpodstawne o ile rozumie się politykę społeczną głów-
nie w kategoriach dzielenia tego, co zostało ściągnięte z aktywności gospodarczej 
za pomocą instrumentów obowiązkowego opodatkowania i oskładkowania do- 

                                                 
13   Utożsamiane z myślą i zaleceniami takich ekonomistów, jak Milton Friedman czy Friedrich A. von 

Hayek. 
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chodów prywatnych podmiotów fizycznych i prawnych. Dodatkowo wzmacnia je 
założenie, że największy możliwy dochód łączny osiągany jest w gospodarce o naj-
większym stopniu swobody działalności gospodarczej, a podatki i inne obowiązko-
we daniny publiczne zakłócają bodźce do przedsiębiorczości, pracy i oszczędzania. 
Przy odmiennym układzie założeń, czyli polityka społeczna, jako czynnik produkcyj-
ny (reprodukcja siły roboczej w sensie fizycznym, motywacyjnym i kwalifikacyjnym) 
oraz czysta strategia wolnorynkowa, jako gorsza od strategii mieszanych, podejście 
to traci przynajmniej część swoich uzasadnień. 

Kontrowersje wokół neoliberalnych teorii i wynikających stąd strategii rozwo-
jowych (Konsensus Waszyngtoński i programy dostosowania strukturalnego Między-
narodowego Funduszu Walutowego) doprowadziły w latach 90. ubiegłego stulecia 
do uznania w społeczności międzynarodowej idei rozwoju społecznego, czego wyra-
zem była popularność raportów o rozwoju społecznym świata UNDP oraz Światowy 
Szczyt na Rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze (1995 r.). Nie tyle jednak chodzi-
ło o zupełne pominięcie aspektów gospodarczych, ale raczej o przywrócenie właści-
wych proporcji w rozkładaniu akcentów w strategiach rozwojowych oraz uczynieniu 
ich bardziej wszechstronnymi. Uwzględniać miały nie tylko wymiar gospodarczy roz-
woju i opierać się na teorii mniej jednostronnej niż to miało miejsce w doktrynach 
uznających wolny rynek za najlepszy z możliwych światów. 

Dodatkowym impulsem do takiego zwrotu była rosnąca świadomość  
szkodliwego wpływu, jaki działalność gospodarcza ludzi ma na ich własne środowisko 
życia, zasoby naturalne, jak i na dziką przyrodę (idea rozwoju zrównoważonego, który 
nie pozbawia perspektyw rozwojowych przyszłych pokoleń). Ponadto w myśleniu  
o rozwoju coraz większe znaczenie zyskiwała idea partycypacji w procesach rozwojo-
wych i ich projektowaniu – tych, którym miały one przede wszystkim służyć, a miano-
wicie ubogich i wykluczonych rodzin, zbiorowości, całych krajów i regionów. 

 
 

2.  Idea rozwoju społecznego 
 
Najsilniejszym przejawem nowego myślenia o rozwoju było wydanie pierw-

szego Human Development Report (HDR) przez Program NZ do spraw Rozwoju  
w 1990 r. Zespołem autorskim kierował Mahbub ul Haq, ważna postać już w Ban- 
ku Światowym w latach 70. ubiegłego wieku14. W pojęciu human development  

                                                 
14   Jego wizja rozwoju społecznego zob. M. ul Haq (1995). 
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(tłumaczone jako „rozwój społeczny”) połączono ze sobą koncepcję rozwoju jako 
zaspokajania podstawowych potrzeb oraz jako poszerzania ludzkich możliwości (ca-
pabilities Amartii Sena15, pojęcie rozwijane m.in. przez Marthę Nussbaum). Pierwsza  
z nich uwzględnia znaczenie poprawy warunków życia, a druga zwiększania auto-
nomii ludzi poprzez rozwój. Z tym podejściem wiąże się również nowy sposób  
pomiaru rozwoju uwzględniający poza dochodem narodowym wykształcenie  
i zdrowie (Human Development Index). 

W koncepcji rozwoju społecznego w jego centrum powinien znajdować się 
człowiek, a nie dochód narodowy (human-centered development): 
− „ludzie są rzeczywistym bogactwem narodu. Podstawowym celem rozwoju jest 

stworzenie środowiska umożliwiającego (enabling) ludziom długie, zdrowe i twór-
cze życie” (HDR 1990, s. 9);  

− „Rozwój ludzki jest procesem poszerzania ludzkich wyborów. Najbardziej zasadnicze 
z nich to prowadzenie długiego i zdrowego życia, bycie wykształconym i cieszenie się 
przyzwoitym standardem życia. Dodatkowe wybory to polityczna wolność, zagwa-
rantowane praw człowieka i szacunek dla samego siebie” (HDR 1990, s. 10).  

W HDR z 1994 r. stwierdzono, że potrzebny jest nowy paradygmat rozwoju 
– trwały lub zrównoważony rozwój społeczny (sustainable human development): 
„który postawi człowieka w centrum rozwoju, chroniącego zarówno szanse życiowe 
przyszłych pokoleń, jak i szanse pokoleń obecnych oraz szanującego systemy naturalne, 
od których zależy wszelkie życie”. Idea rozwoju, który jest zrównoważony i trwały  
(sustainable) zdobywa popularność pierwotnie w debacie o sprawach środo- 
wiska. Pierwszy raz użyta została w raporcie „Nasza wspólna przyszłość”, który ukazał 
się w 1987 r., gdy Gro Harlem Bruntland była przewodniczącą Światowej Komisji  
ds. Środowiska i Rozwoju ONZ.  

Krytyczne spojrzenie na strategię koncentrującą się wyłącznie na osiąganiu 
wzrostu gospodarczego dobrze widać w HDR z 1996 r. Wyróżniono tam cechy złego 
wzrostu gospodarczego (s. 2, 4): 
− bezzatrudnieniowy (jobless): nie przynosi wzrostu zatrudnienia;  
− niesprawiedliwy (ruthless): pogłębia nierówności społeczne;  
− uprzedmiotawiający (voiceless): obywa się bez wolności politycznych;  
− wykorzeniający (rootless): niszczy lokalne kultury i tożsamości;  
− niezrównoważony (futureless): zagraża środowisku i dobrobytowi przyszłych  

pokoleń.  

                                                 
15   Sen jest m.in. autorem książki pod znaczącym tytułem Development as Freedom, czyli „rozwój jako 

wolność”, w Polsce przetłumaczona pt.: Rozwój i wolność. 
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Tabela 11. Trzy ujęcia rozwoju 

 Rozwój społeczny Neoliberalizm BNA 

Podstawy filozoficzne 

Założenia normatywne 
(wartości) 

Bezpośrednio wyrażone Pośrednio wyrażone Nie w pełni określone 

Koncepcja dobrostanu 
człowieka (well-being) 

Capabilities i funkcjonowa-
nia 

Użyteczność Zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb 

Aspekt ewaluacyjny 

Kluczowe kryterium oceny 
postępu  

Ludzkie capabilities, rów-
ność w wymiarze osiągnięć, 
bezstronność i sprawiedli-
wość instytucji 

Ekonomiczny dobrobyt, 
wzrost gospodarczy,  
efektywność 

Ograniczenie ubóstwa pod 
względem dochodu i dostę-
pu do podstawowych usług 
społecznych 

Preferowane narzędzia 
pomiaru 

Ludzkie osiągnięcia (outco-
mes), miary deprywacji  
i rozkładu 

Aktywność i warunki  
gospodarcze, miary średnie 
i agregatowe 

Dostęp do środków mate-
rialnych, miary deprywacji 

Aspekt podmiotowości 

Ludzie w rozwoju jako 
środki i/lub cele 

Cele i środki, ludzie jako 
beneficjenci i podmioty 
rozwoju 

Środki: ludzie to zasoby 
ludzkie, które mają służyć 
gospodarce 

Cele: beneficjenci rozwoju 

Do jakich działań  
mobilizuje 

Działania indywidualne  
i zbiorowe 

Działania indywidualne Związane z wolą polityczną  
i elektoratem  
(political base) 

Strategia rozwoju 

Główne cele operacyjne Poszerzanie ludzkich wybo-
rów (w sferze społecznej, 
politycznej i ekonomicznej) 

Wzrost gospodarczy Rozbudowa podstawowych 
usług społecznych 

Podział korzyści  
i kosztów rozwoju 

Podkreślanie równości  
i praw człowieka wszystkich 
jednostek 

Uwzględnia ubóstwo Uwzględnia ubóstwo 

Znaczenie praw  
i wolności człowieka  

Prawa i wolności człowieka 
są ostatecznym celem  
o wewnętrznej wartości. 
Poszukiwanie ich instru-
mentalnego znaczenia dla 
postępu społecznego  
i gospodarczego 

Brak wyraźnego związku. 
Poszukiwanie powiązań 
między politycznymi  
i cywilnymi wolnościami  
a wzrostem gospodarczym 

Brak wyraźnego związku 

Źródło: Fukuda-Parr 2003, s. 311. 
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Taki opis złego wzrostu gospodarczego czerpie wiele z idei maldevelopment 
czyli takiego rozwoju, który ma wiele negatywnych skutków ubocznych, które mogą 
rzucić cień na korzyści w postaci wzrostu średniego poziomu konsumpcji dóbr  
i usług (Danecki 1996). 

Interesujące porównanie koncepcji zaspokojenia podstawowych potrzeb 
(basic needs approach, BNA), rozwoju społecznego oraz rozwoju w ujęciu neoliberal-
nym przedstawiła Sakiko Fukuda-Parr (szefowa Biura HDR od 1995 r.). Koncepcje 
neoliberalne najlepiej oddaje wspomniany Waszyngtoński Konsensus i polityka 
rozwojowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Pro-
gramy dostosowania strukturalnego (SAP) starego typu zostały jednak zastąpione  
w latach 90. XX w. przez trzyletnie strategie ograniczania ubóstwa (Poverty Reduction 

Strategy Paper), które mają zapewnić „wzrost gospodarczy o szerokich podstawach 

i ograniczyć ubóstwo”. 
Podsumowanie różnych koncepcji rozwoju przedstawił też Alain de Janvry. 

Za zasadnicze dla rozwoju może być uznane (2003): 
− dochód i jego wzrost, 
− zmniejszanie ubóstwa, 
− zmniejszanie nierówności i niesprawiedliwości, 
− zmniejszanie ryzyka wystąpienia czynników szkodliwych dla dobra i interesów 

ludzi oraz ograniczanie skutków ich wystąpienia (działania na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa ludzi), 

− zaspokojenie podstawowych potrzeb (np. żywnościowych, mieszkaniowych, 
edukacyjnych, zdrowotnych), 

− zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi ze względu na dobro 
przyszłych pokoleń, 

− jakość życia. 
Pierwsze z tych podejść ma charakter wąskoekonomiczny, a kolejne coraz 

bardziej wykraczają poza taki układ odniesienia. W przypadku jakości życia można 
już uwzględniać bardzo wiele różnych wartości, jest to ujęcie najszersze. 

Czasem podejmowano próby bezpośredniego zdefiniowania rozwoju 
społecznego lub ogólnego określenia jego celów. Oto przykłady dwóch takich 
definicji: 
− „Celem rozwoju społecznego jest dobrobyt ludzi, taki jakim go oni rozumieją”,  

zaspokajanie potrzeb ludzi poprzez tworzenie i zmienianie instytucji (w tym 
wartości, zachowań i motywacji ludzi) (Paiva za: Cummings 1983, s. 15);  
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− Rozwój społeczny „ma dwa powiązane wymiary: pierwszym jest rozwój potencjału 
(capacity) ludzi do stałej pracy na rzecz dobrobytu własnego i społeczeństwa;  
drugim jest zmiana lub rozwój instytucji społeczeństwa, tak, aby ludzkie potrzeby  
były zaspokojone na wszystkich poziomach, szczególnie na najniższym” (Paiva  
za: Lowe 1995, s. 2169); 

− „Proces planowych zmian społecznych zaprojektowanych, aby wspierać ludzki  
dobrobyt w kontekście wszechstronnego rozwoju gospodarczego” (Midgley 1995,  
s. 25–26). 

Wspólny zestaw wątków w myśleniu o rozwoju społecznym w jednej  
z propozycji został podsumowany następująco (Weinert, Kohn za: Lowe 1995,  
s. 2168–2169): 
− tworzenie i/lub zmienianie instytucji, aby bardziej odpowiadały ludzkim po- 

trzebom, 
− uwzględnianie czynników z poziomu makro (system społeczny), jak i mikro  

(zachowania jednostek) oraz ich współdziałania, 
− zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, współpracy, uczestnictwa  

i równości, 
− uznanie, że sam wzrost gospodarczy nie jest wystarczający, 
− nieufność wobec zapożyczania, transferowania lub narzucania nieodpowiedniej 

technologii. 
 

Tabela 12. Poziomy i praktyka rozwoju społecznego  

Poziom ludzkiego działania Praktyka rozwoju społecznego 

Jednostka i grupa upodmiotowienie poprzez samopomoc, pomoc wzajemną, uświadamianie 

Konflikty między jednostkami  
i grupami rozwiązywanie, łagodzenie 

Instytucje humanizacja istniejących, powoływanie nowych bardziej odpowiadających 
potrzebom 

Społeczności animowanie, pobudzanie do uczestnictwa w zaspokajaniu potrzeb członków 

Naród integracja instytucji społecznych, gospodarczych, politycznych na wszystkich 
poziomach organizacji państwa 

Region integracja instytucji społecznych, gospodarczych, politycznych na wszystkich 
poziomach organizacji w międzynarodowym środowisku, np. UE 

Świat nowy system stosunków międzynarodowych sprzyjający pokojowi, sprawie-
dliwości, zaspokojeniu podstawowych potrzeb i ochronie zasobów planety 

Źródło: Estes 1998, s. 5.  
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Z kolei Richard Estes pisał o praktyce rozwoju społecznego w kontekście 
różnych poziomów działania – od jednostek i małych grup do szczebla globalnego. 

Z tego krótkiego przeglądu myślenia o rozwoju społecznym można wycią-
gnąć wniosek, że nie ma uzgodnionej jego teorii. Z pewnością jednak jest to ujęcie 
rozwoju pretendujące do bycia wszechstronnym. 

 
 

3.  Globalne strategie rozwoju społecznego  
– poszukiwanie przykładów 
 
Ze względu na wieloznaczność pojęcia rozwoju społecznego i w związku  

z trudnościami w ustaleniu celów strategicznych, które mogą być realizowane  
na różne sposoby i w różnych skalach, poszukiwanie jednoznacznych przykładów 
strategii społecznej jest utrudnione. Będę się tu kierował głównie tym, że autorzy 
pewnych strategii sami nawiązywali do pojęcia rozwoju społecznego lub tak inter-
pretowano ich podejście. 

Jak wspomniałem pojęcie human development tłumaczy się u nas jako 
„rozwój społeczny”, a więc w światowych i krajowych raportach o human deve-

lopment można szukać strategii rozwoju społecznego. W dokumentach tego rodza-
ju może dominować warstwa diagnostyczna, ale zwykle też zawierają one pewne 
zalecenia, na podstawie których można budować myślenie strategiczne. Przykłado-
wo w polskim raporcie o rozwoju społecznym z 2007 r., część IV nosi tytuł „Wnioski  
i rekomendacje” i ma objętość 20 stron. Jak sam tytuł wskazuje mamy tam jednak 
przemieszane wnioski, poprzedzone jeszcze długą litanią braków danych do pełnej 
diagnozy, oraz ogólne rekomendacje w rodzaju: „Wydaje się potrzebne opracowanie 

strategii rozwoju kształcenia ustawicznego dorosłych, ujmującej całość wiążących się  

z nim problemów” (UNDP 2007, s. 201). Akurat ten cytat może dowodzić, że same 
raporty o rozwoju społecznym raczej nie są strategiami rozwoju społecznego, mają 
głównie pobudzać do tworzenia takich strategii, będąc przede wszystkim przyczyn-
kiem czy elementem diagnozy. 

Bardziej klarownym przykładem wydaje się Deklaracja i Program Działań 
uchwalone przez Światowy Szczyt na Rzecz Rozwoju Społecznego w 1995 r. Kolej-
nym zaś jest Milenijna Deklaracja o Rozwoju ONZ oraz zawarte w niej cele rozwoju. 
W Deklaracji używano jednak samego słowa „rozwój”, albo mowa była o rozwoju 
gospodarczym i społecznym, najczęściej zaś o rozwoju zrównoważonym. Co do  
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celów rozwoju wymieniono ich kilka i z pewnością jest to zestaw społeczny. Same 
cele, choćby uszczegółowione (8 celów, 21 zadań, ponad 60 wskaźników) to jeszcze 
nie strategia, dlatego należy uzupełnić je planem realizacji. Pierwszym dokumen-
tem, w którym próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak te cele osiągnąć była „ma-
pa drogowa” realizacji Deklaracji Milenijnej (ONZ 2001). Drugim był światowy Raport 
o Rozwoju Społecznym z 2003 r., przedstawiany przez jednego z pracowników 
UNDP w Polsce tak: „Raport zawiera szczegółowy plan działań dla realizacji Celów po-

przez partnerstwo między narodami bogatymi i biednymi jako elementu niezbędnego 

wypełnienia tych zobowiązań” (Szczyciński 2003). Trzeci został opracowany przez ze-
spół pod przewodnictwem znanego w Polsce ekonomisty Jeffreya Sachsa (ONZ 
2005a). Już w samej nazwie dokumentu podkreślono, że jest to „praktyczny plan”, 
zawierał on m. in. 10 rekomendacji. Jako że cele milenijne były sformułowane  
z myślą o krajach najbiedniejszych, kraje zamożniejsze, w tym Polska, opracowały 
własną ich wersję. Razem milenijne cele, mapa i plan stanowią coś w rodzaju glo-
balnej strategii rozwoju społecznego. 

Tym samym stwierdziliśmy, że istnieją co najmniej dwie takie strategie, 
pierwsza przyjęta w 1995 r. i druga z lat 2000-2005. Relacje pomiędzy nimi nie są 
zbyt jasne, ale jak zobaczymy dalej, druga z nich ma bardziej ograniczony zakres, 
koncentrując się na zadaniach najpilniejszych w krajach najbiedniejszych, co siłą 
rzeczy w mniejszym stopniu dotyczy problemów krajów bogatych. 

Bank Światowy również od dawna wydaje swoje raporty o rozwoju świata. 
Tym razem chodzi o rozwój bez żadnych przymiotnikowych dookreśleń, więc moż-
na na pierwszy rzut oka uznać, że jest to wszechstronne ujęcie, zgodne z ideą  
rozwoju społecznego. Jak jednak wiemy, podejście skoncentrowane na tej idei  
(human development) rozwijało się niejako w opozycji do tego, które zdominowało 
politykę globalnych instytucji finansowych, takich jak Bank Światowy, utożsamianą  
z programami dostosowania strukturalnego. Można więc uznać, że początkowo 
strategia rozwoju tych instytucji nie była strategią rozwoju społecznego.  

Stanowisko Banku Światowego ewoluowało jednak, m.in. pod wpływem 
Deklaracji i Programu Działań przyjętych w Kopenhadze, co przyznał jego prezes 
James D. Wolfensohn: „Ograniczenie ubóstwa stało się naszym ogólnym celem, a spo-

łeczna inkluzja stała się środkiem do osiągnięcia tego celu, jak i wynikiem działania na 

jego rzecz” (WB 2000: iii; Dokument przygotowany, jako wkład Banku do konferencji 
Kopenhaga+5). W tym samym dokumencie przedstawiono rozmaite inicjatywy 
podjęte przez Bank w układzie 10 zobowiązań z Kopenhagi. Jedną z nich było  
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przyjęcie koncepcji Comprehensive Development Framework, czyli podejścia bardziej 
wszechstronnego i zintegrowanego z dużym naciskiem na partycypacyjność  
w opracowywaniu strategii ograniczania ubóstwa dla poszczególnych krajów oraz  
z podkreślaniem znaczenia społeczeństwa obywatelskiego: „We wszystkich swoich 

formach społeczeństwo obywatelskie jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych 

czynników rozwoju” (Wolfensohn 1999, s. 25). Interesujące, że wśród podstaw inte-
lektualnych tego podejścia wymieniono m.in. dwa opracowania Josepha Stiglitza, 
wówczas głównego ekonomisty Banku Światowego, późniejszego noblistę i krytyka 
strategii rozwojowych globalnych instytucji finansowych.  

W artykule przedstawiającym historię podejścia do rozwoju społecznego 
Banku Światowego (Davis 2002) zaczyna się ona w 1973 r., a jednym z kamieni  
milowych była publikacja „Putting People First: Sociological Variables in Rural  

Development” (1985, wydanie rozszerzone 1991), w której proponowano reorienta-
cję strategii rozwojowych ku rzeczywistym podmiotom rozwoju, czyli ludziom, co 
bardzo było bliskie idei human centered development. Wszystko to oznacza, że Bank 
Światowy również ma swoją strategię rozwoju społecznego, chociaż w nieco słab-
szym sensie w porównaniu ze strategią kopenhaską i celami milenijnymi. Z drugiej 
strony potencjał implementacyjny strategii Banku jest większy, gdyż dysponuje on 
globalnym funduszem rozwojowym, ma też w swoją misję wpisane ograniczanie 
ubóstwa na świecie. 

 
 

4.  Strategia kopenhaska 
 
Szczyt z 1995 r. był wielkim wydarzeniem na skalę światową i w związku  

z tym silnym bodźcem do spopularyzowania pojęcia rozwoju społecznego (social 

development). Jak jednak dowiadujemy się ze wspomnianego raportu z 2005 r.  
był to też czas „rosnącego przywiązania do idei neoliberalnych, w szczególności  

koncentrowanie uwagi na wzroście i stabilizacji gospodarczej, które zostało jeszcze 

wzmocnione bezprecedensowo wysokim wzrostem gospodarczym w Azji oraz  

oznakami poprawy w Afryce i Ameryce Łacińskiej” (ONZ 2005b, s. 63). Drugi  
ważnym czynnikiem był upadek niedemokratycznych ustrojów etatystycznych, 
takich jak PRL, oraz transformacja ustrojowa w kierunku gospodarki wolnorynko-
wej. Raczej nie sprzyjało to podejmowaniu globalnych działań na rzecz rozwoju 
społecznego. 
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W krótkiej części diagnostycznej programu kopenhaskiego uzgodniono  
listę podstawowych problemów i wyzwań przed jakimi stał wówczas świat (ONZ 
1997). Przedtem jednak podkreślono przynajmniej kilka osiągnięć – w ciągu 50 lat  
siedmiokrotnie wzrosło bogactwo świata, zmniejszyły się wskaźniki umieralności 
niemowląt, instytucje demokratyczne objęły większą część krajów, nastąpiła deko-
lonizacja i zniesienie apartheidu w RPA. Wśród problemów globalnych, z podkreśle-
niem, że sytuacja krajów najbiedniejszych i Afryki wymaga szczególnej uwagi,  
wskazano natomiast m.in.: pogłębiające się nierówności między bogatymi i bied-
nymi (szczególnie między państwami); ponad miliard ludzi na świecie żyjących  
w skrajnej nędzy; pogarszanie się stanu środowiska światowego (co ma wzma- 
gać nierówności i ubóstwo); przyrost ludności świata; ponad 120 mln oficjalnych 
bezrobotnych na świecie (dla wielu młodych brak nadziei na znalezienie produk-
tywnego zatrudnienia); osoby niepełnosprawne i stare są narażone na „wykluczenie 
społeczne, ubóstwo i marginalizację”; tragiczny los milionów uchodźców i osób 
przesiedlonych. 

Drugi wątek Deklaracji z 1995 r. określał cele i zasady rozwoju społecznego, 
a ściślej „polityczną, gospodarczą, etyczną i polityczną” jego koncepcję opartą na: 
poszanowaniu praw i godności człowieka, równości, szacunku dla innych, pokoju, 
demokracji, wzajemnej odpowiedzialności i współpracy, pełnym poszanowaniu 
różnych wartości etycznych i religijnych oraz kulturowych korzeni społeczeństwa. 
Jest to zestaw wartości, który wyrażony został wielokrotnie w dokumentach ONZ,  
w tym również w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Ogólny cel  
określono zaś tak: „popieranie postępu społecznego, sprawiedliwości oraz poprawy 

warunków życia (human condition)”. Po czym nastąpiło wyliczenie bardziej szczegó-
łowych 21 celów i zasad, m.in.: rozwój i gospodarka koncentrować się będą na  
człowieku, tak aby jak najlepiej zaspokajane były potrzeby ludzi; zapewnienie przy-
szłym pokoleniom sprawiedliwego traktowania, ochrony i racjonalnej eksploatacji 
środowiska naturalnego; racjonalne i wszechstronne polityki gospodarcze stanowią 
podstawę trwałego rozwoju społecznego; podejmowane będą wysiłki na rzecz bar-
dziej sprawiedliwego podziału dochodów i ułatwiania dostępu do zasobów poprzez 
sprawiedliwość i równość szans dla wszystkich; zarządzanie (governance) i admi- 
nistrowanie wszystkimi instytucjami publicznymi i prywatnymi, krajowymi i mię- 
dzynarodowymi będzie oparte na jawności i odpowiedzialności; ludzie powinni 
uczestniczyć w formułowaniu, realizacji i ocenie decyzji, które kształtują życie i po-
myślność społeczeństw. 
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Za realizację tych celów odpowiedzialność przypisano państwom, ale pod-

kreślono jednocześnie, że one same nie są w stanie tego dokonać, potrzebny jest 

współudział organizacji międzynarodowych, a także „organizacji regionalnych, 

władz lokalnych i wszystkich członków społeczeństwa obywatelskiego”. Interesują-

ce, że nie wymieniono bezpośrednio organizacji pozarządowych, najprawdopo-

dobniej ze względu na sprzeciw przedstawicieli krajów niedemokratycznych, które 

postrzegają je głównie przez pryzmat działalności opozycyjnej. 

Deklaracja zawierała także 10 zobowiązań, które miały składać się na „świa-

tową kampanię na rzecz postępu i rozwoju społecznego”. Po każdym zobowiąza- 

niu mamy wyliczenia zaczynające się od „w tym celu”, z podziałem na szczebel  

krajowy i międzynarodowy, i dalej stwierdzenia zaczynające się od „będziemy”  

popierać, czuwać, wspierać, wzmacniać, uznać i szanować itp., z krótszymi  

lub dłuższymi rozwinięciami tego, co będzie popierane, wspierane czy wzmac- 

niane. W intuicyjnym ujęciu zobowiązanie się do czegoś ma charakter praktyczny, 

tzn. zobowiązuję się, że coś będę robił i/lub czegoś nie będę robił. Może być  

jednak wyrażone w abstrakcyjny sposób, np. „zobowiązuję się do wspierania  

integracji społecznej poprzez tworzenie bardziej bezpiecznych i sprawiedliwych 

społeczeństw”. Im bardziej abstrakcyjnie zobowiązanie, tym większy niedosyt, bo 

ani nie wiadomo na czym będzie polegało owo wspieranie, ani też, co oznacza 

„integracja społeczna” i jak mają być zorganizowane społeczeństwa, aby zapewnić 

bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Skrót dziesięciu zobowiązań znajduje się  

w Ramce 1. 

Skomentujmy teraz przynajmniej niektóre nich. Końcówka zobowiązania  

6 wskazuje, że określone tam działania mają instrumentalny charakter w stosunku 

do zobowiązań 2, 3 i 4. Zobowiązanie 8 w szczególności dotyczy uwzględnienia  

krytyki praktyki pomocy rozwojowej Banku Światowego i Międzynarodowego  

Funduszu Walutowego. Organizacje te miały odtąd uwzględniać cele społeczne  

w swoich programach pomocowych. Zobowiązanie 9 jest dość zachowawcze ze 

względu na „i/lub”, przy wyborze „lub” niekoniecznie oznacza, że pomoc rozwojowa 

powinna zostać zwiększona, a przecież od dziesiątków lat społeczność krajów boga-

tych nie wywiązuje się z zaleconego ongiś przeznaczania co najmniej 0,7% ich PKB 

na pomoc rozwojową dla krajów ubogich. 
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Ramka 1. Dziesięć zobowiązań w deklaracji kopenhaskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Program Działań rozpoczyna stwierdzenie, że „przedstawia [on] w ogól- 

nym zarysie polityki, środki i działania konieczne do realizacji zasad i wypełnienia  

zobowiązań wyrażonych w Deklaracji… sukces mierzyć będziemy uzyskanymi re- 

zultatami”. Podzielono go na cztery części, w każdej z nich znalazły się dodat- 
kowe uzasadnienia („podstawy działań i celów”) oraz działania i ich bardziej  
szczegółowe opisy, podstawową strukturę i treść programu oddaje zestawienie  
w Tabeli 14. 

1. Zobowiązujemy się do tworzenia środowiska gospodarczego, politycznego, społecznego, kultu-
rowego i prawnego, umożliwiającego narodom rozwój społeczny. 

2. Zobowiązujemy się do podejmowania wysiłków na rzecz zwalczenia ubóstwa na świecie. 

3. Zobowiązujemy się do popierania pełnego zatrudnienia, czyniąc z niego jeden z podstawowych 
celów naszych polityk gospodarczych i społecznych. 

4. Zobowiązujemy się do popierania integracji społecznej poprzez zachęcanie do tworzenia społe-
czeństw stabilnych, bezpiecznych i sprawiedliwych, opartych na przestrzeganiu i ochronie praw 
człowieka, niedyskryminacji, tolerancji, poszanowaniu różnorodności, równości szans, solidarno-
ści, bezpieczeństwie i współuczestnictwie wszystkich, w tym grup i jednostek pokrzywdzonych  
i zagrożonych. 

5. Zobowiązujemy się do popierania pełnego poszanowania godności człowieka, ustanowienia 
sprawiedliwości i równości między mężczyznami i kobietami, do uznania oraz wzmacniania 
udziału i roli kobiet w rozwoju i życiu politycznym, obywatelskim, gospodarczym i kulturalnym. 

6. Zobowiązujemy się do popierania powszechnego i sprawiedliwego dostępu do edukacji na do-
brym poziomie, a także do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu zdrowia fizycznego  
i psychicznego oraz dostępnej dla wszystkich podstawowej opieki zdrowotnej… Zobowiązujemy 
się też do poszanowania i popierania naszych wspólnych i odrębnych kultur, wzmacniania roli 
kultury w procesie rozwoju. 

7. Zobowiązujemy się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wspierania  
rozwoju zasobów ludzkich w Afryce i w krajach najmniej rozwiniętych. 

8. Zobowiązujemy się czuwać nad tym, aby przyjęte programy dostosowania strukturalnego zawie-
rały cele rozwoju społecznego. 

9. Zobowiązujemy się – poprzez działania krajowe, współpracę regionalną oraz międzynarodo- 
wą – do istotnego zwiększenia i/lub wykorzystywania w sposób bardziej skuteczny środków 
przeznaczanych na rozwój społeczny. 

10. Zobowiązujemy się do udoskonalenia i wzmocnienia – za pośrednictwem ONZ i innych instytucji 
wielostronnych – ram partnerskiej współpracy międzynarodowej, regionalnej i subregionalnej  
na rzecz rozwoju społecznego. 
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Tabela 13. Kopenhaski program działań na rzecz rozwoju społecznego  

Obszar  
działań 

Kategorie działań 

Środowisko 
sprzyjające 
rozwojowi 
społecznemu 

1. Stworzenie na szczeblu krajowym i międzynarodowym sprzyjającego środowiska gospo-
darczego. 

2. Tworzenie sprzyjającego środowiska politycznego i prawnego na szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym. 

Zwalczanie 
ubóstwa 

1. Określenie zintegrowanych strategii. 
2. Ułatwienie dostępu do zasobów produkcyjnych i do infrastruktury. 
3. Zaspokajanie podstawowych potrzeb. 
4. Podniesienie poziomu zabezpieczenia społecznego i ograniczenie zagrożeń. 

Wzrost  
produktywnego 
zatrudnienia 
i zwalczanie 
bezrobocia 

1. Przyznanie zatrudnieniu centralnego miejsca w procesie wypracowywania polityk. 
2. Przyjęcie polityk w dziedzinie edukacji, szkolenia zawodowego i zatrudnienia. 
3. Podnoszenie jakości pracy i zatrudnienia. 
4. Zwiększenie możliwości zatrudnienia grup mających szczególne potrzeby. 
5. Upowszechnianie zagadnień pracy i zatrudnienia. 

Integracja 
społeczna 

1. Skutecznie działające władze (responsive government) i pełne uczestnictwo wszystkich  
w życiu społeczeństwa. 

2. Wyeliminowanie dyskryminacji, zapewnienie tolerancji, wzajemnego poszanowania i doce-
nienie wartości różnorodności. 

3. Równość i sprawiedliwość społeczna. 
4. Zaspokajanie szczególnych potrzeb społecznych. 
5. Zaspokajanie szczególnych potrzeb uchodźców, osób które zmuszone zostały do zmiany 

miejsca pobytu, tych którzy żądają azylu, a także leganie i nielegalnie migrujących. 
6. Problemy związane z przemocą, przestępczością, nielegalnymi narkotykami oraz nadużywa-

niem substancji psychoaktywnych. 
7. Integracja społeczna i obowiązki rodzinne. 

Źródło: opracowanie własne.  

Niektóre z działań są bardzo ogólnie określone, więc zobaczmy co się może 
kryć za jednym z nich. Niech to będzie punkt 7 w obszarze integracji społecznej.  
W opisie mowa tam o pomocy rodzinie, która ma polegać na (1997, s. 117): 
1. „Popieraniu polityk społecznych i gospodarczych, odpowiednich do zaspo- 

kojenia potrzeb rodziny i osób ją tworzących, zwłaszcza najbardziej poszko- 
dowanych i najbardziej zagrożonych jej członków. Należy przy tym zwracać 
szczególną uwagę na opiekę nad dziećmi. 

2. Stwarzaniu członkom rodziny możliwości rozumienia i wypełniania swoich obo-
wiązków społecznych. 

3. Popieraniu wzajemnego poszanowania, tolerancji i współpracy w rodzinie i spo-
łeczeństwie. 

4. Popieraniu równego partnerstwa kobiet i mężczyzn w rodzinie. 
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Widać więc, że sformułowanie najmniejszych jednostek w opisie działań też 
ma ogólny charakter, nie dowiemy się więc, jak ma być realizowane popieranie 
równego partnerstwa czy zwracanie szczególnej uwagi na opiekę nad dziećmi. Są  
to więc nadal raczej cele i zadania niż plany ich realizacji. Dowodem na to jest  
też ostatnia część strategii kopenhaskiej pt. „Realizacja i kontynuacja”. Przedstawio-
no tam wskazówki dotyczące tego, jak realizować program działań w podziale  
na cztery grupy: 1) strategie, oceny i przeglądy krajowe; 2) udział społeczeństwa 
obywatelskiego; 3) mobilizacja zasobów finansowych; 4) rola ONZ.  

Tym razem poziom konkretności pozwala już na ewentualne sprawdzenie, 
czy dany kraj zrobił cokolwiek w związku z Deklaracją i Programem Działań, pod  
którym podpisał się jego przedstawiciel. Przykładowo, jeżeli od 1996 r. nie została 
sformułowana krajowa strategia rozwoju społecznego, ani też w żaden sposób nie 
określono dążeń i celów na rzecz ograniczania ubóstwa całkowitego i absolutnego, 
nie wypracowano też ilościowych i jakościowych wskaźników rozwoju społecznego, 
to można przypuszczać, że dany kraj nie realizuje Programu Działań. 

W ramach udziału społeczeństwa obywatelskiego podkreślono, że skutecz-
na realizacja programu wymaga wzmocnienia organizacji społecznych i organizacji 
pozarządowych działających w dziedzinie „edukacji, ochrony zdrowia, walki z ubó-
stwem, integracji społecznej, praw człowieka, poprawy jakości życia, pomocy i re-
adaptacji”. Wiele z tych idei stało się później bardzo popularnymi, np. udział przed-
siębiorstw w rozwoju społecznym znany jest obecnie jako działania z zakresu  
społecznej odpowiedzialności biznesu, a spółdzielczość wykluczonych przybrała  
w Polsce zinstytucjonalizowaną postać spółdzielni socjalnych. 

 
Tabela 14. Zadania związane z realizacją kopenhaskiego programu działań 

Obszar działań Co należy zrobić, m.in. 

Strategie, oceny  
i przeglądy kra-
jowe 

− analizować i dokonywać przeglądu polityk makroekonomicznych, mikroekonomicznych  
i sektorowych oraz ich wpływu na ubóstwo, zatrudnienie, integrację społeczną i rozwój 
społeczny, 

− oceniać skalę, podział i cechy charakterystyczne ubóstwa, bezrobocia, konfliktów społecz-
nych i marginalizacji społecznej. Podejmować działania zmierzające do zwalczenia ubó-
stwa, zwiększenia produktywnego zatrudnienia i wzmocnienia integracji społecznej, 

− sformułować i udoskonalić do 1996 roku wielosektorowe wszechstronne strategie realiza-
cji wyników Szczytu oraz krajowe strategie rozwoju społecznego, 

− włączyć cele rozwoju społecznego do krajowych planów rozwoju, polityk i budżetów 
krajowych na rzecz rozwoju, w sposób jawny i odpowiedzialny pokonując tradycyjne po-
działy sektorowe. Cele te powinny być sformułowane i realizowane z udziałem grup, któ-
rych bezpośrednio dotyczą, 
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Obszar działań Co należy zrobić, m.in. 

− określić czasowo dążenia i cele działań na rzecz ograniczenia całkowitego ubóstwa  
(overall poverty) oraz zwalczenia ubóstwa absolutnego, zwiększenia liczby miejsc pracy 
oraz wzmocnienia integracji społecznej, uwzględniając przy tym specyfikę każdego kraju, 

− promować i wzmacniać instytucjonalne możliwości koordynacji między ministerstwami, 
współpracę między sektorami, koordynację w przyznawaniu środków i pionową integra-
cję między władzą centralną i wspólnotami lokalnymi, 

− wypracować ilościowe i jakościowe wskaźniki rozwoju społecznego (jeżeli to możliwe  
– w podziale wedle płci), aby ustalić wielkość ubóstwa, zatrudnienia, skalę integracji spo-
łecznej, a także znaleźć metody podniesienia skuteczności polityk i programów oraz 
wprowadzić nowe programy, 

− wzmocnić mechanizmy realizacji i monitorowania, włączając w to porozumienia dotyczą-
ce udziału społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i realizacji polityki oraz współpra-
cę z organizacjami międzynarodowymi, 

− regularnie oceniać postępy w realizacji wyników Szczytu, jeśli to możliwe w formie okre-
sowych sprawozdań krajowych, wskazujących sukcesy, problemy i przeszkody. 

Udział 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

− zachęcać i wspierać tworzenie i rozwój tych organizacji, szczególnie wśród grup pokrzyw-
dzonych i zagrożonych, 

− ustanawiać ramy prawne, porozumienia instytucjonalne i mechanizmy doradztwa,  
aby spowodować udział tego rodzaju organizacji w wypracowywaniu, realizacji i ocenie 
strategii i programów rozwoju społecznego, 

− inicjatywy podejmowane i zarządzane na szczeblu lokalnym zasilić zasobami, w for- 
mie, na przykład, programów niewielkiego subwencjonowania, wsparcia technicznego  
i innymi rodzajami wsparcia administracyjnego, 

− zachęcać przedsiębiorstwa do prowadzenia polityk inwestycyjnych i innych działań, 
szczególnie działań niehandlowych, które mogą przyczynić się do rozwoju społecznego,  
w szczególności jeżeli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, służb wsparcia społeczne-
go w miejscach pracy, dostępu do zasobów produkcyjnych i tworzenia infrastruktury; 

− umożliwiać związkom zawodowym udział w planowaniu i realizacji programów rozwoju 
społecznego i zachęcać je do tego rodzaju, 

− umożliwiać organizacjom reprezentującym rolników i spółdzielniom udział w kształ- 
towaniu i realizacji polityk i programów trwałego rozwoju obszarów rolnych i wiejskich 
oraz zachęcać te organizacje do takiej działalności, 

− ułatwiać tworzenie spółdzielni, szczególnie wśród osób, które żyją w ubóstwie lub należą 
do grup zagrożonych. 

Mobilizacja  
zasobów  
finansowych 

− realizować polityki makro- i mikroekonomiczne, które zachęcić mają do zwiększania 
wewnętrznych oszczędności i niezbędnych inwestycji umożliwiających dokonywanie  
wydatków publicznych. W tym celu trzeba ustanowić progresywne opodatkowanie,  
sprawiedliwe i gospodarczo skuteczne, które uwzględnia cele trwałego rozwoju, oraz 
zmniejszać subwencje, które nie przynoszą korzyści ubogim grupom społeczeństwa, 

− wykorzystywać nowatorskie źródła finansowania – tak publiczne, jak i prywatne – pro-
gramów socjalnych. Tworzyć środowisko sprzyjające mobilizacji zasobów przez spo- 
łeczeństwo obywatelskie na rzecz rozwoju społecznego, także w formie udziałów  
świadczeniobiorców i dobrowolnych udziałów indywidualnych, 
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Obszar działań Co należy zrobić, m.in. 

− starać się osiągnąć tak szybko, jak to możliwe, uzgodniony cel, polegający na przez- 
naczaniu 0,7% produktu krajowego brutto na całość oficjalnej pomocy na rzecz rozwo-
ju. Zwiększyć udział finansowania programów rozwoju społecznego proporcjonalnie 
do zakresu i skali działań koniecznych do realizacji celów Deklaracji i Programu  
Działań, 

− zawrzeć wzajemne zobowiązanie między zainteresowanymi krajami rozwiniętymi  
a krajami rozwijającymi się, polegające na alokacji średnio 20% oficjalnej pomocy na 
rzecz rozwoju oraz 20% budżetu krajowego na podstawowe programy socjalne, 

− maksymalnie wzmacniać skuteczność projektów i programów, jednocześnie zmniejszając 
do minimum koszty ogólne, 

− monitorować wpływ liberalizacji handlu na postęp dokonujący się w krajach rozwijają-
cych się, aby zaspokoić podstawowe potrzeby ludności. Trzeba przy tym zwracać szcze-
gólną uwagę na inicjatywy zmierzające do rozszerzenia dostępu tych krajów do rynków 
międzynarodowych, 

− popierać możliwości zamiany długów w inwestycje na rzecz rozwoju społecznego, przy 
czym zasoby przeznaczane na anulowanie lub zmniejszanie długów powinny być inwe-
stowane w ramach programów rozwoju społecznego, 

− Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, regionalne i subregionalne 
banki i fundusze rozwoju oraz wszystkie inne międzynarodowe organizacje finansowe 
powinny szerzej włączyć cele rozwoju społecznego do swych polityk, programów  
i działań, nadając szczególny priorytet, o ile to właściwe, pożyczkom przeznaczanym 
na sektor socjalny. 

Rola ONZ 

− W 1996 r., Międzynarodowym Roku Walki z Ubóstwem, Zgromadzenie Ogólne powinno 
dokonać przeglądu skuteczności działań, które podjęto w celu realizacji postanowień 
Szczytu w kwestii likwidacji ubóstwa, 

− Zgromadzenie Ogólne powinno odbyć w roku 2000 nadzwyczajną sesję w celu dokonania 
ogólnego przeglądu i oceny realizacji postanowień Szczytu i wskazać, w jakim kierunku 
powinny zmierzać działania i inicjatywy, 

− Zgromadzenie Ogólne na 15. sesji powinno ogłosić pierwszą dekadę ONZ na rzecz walki  
z ubóstwem, która nastąpi po Międzynarodowym Roku Walki z Ubóstwem (1996), 

− aby promować realizację postanowień Szczytu na szczeblu regionalnym i subregional-
nym, komisje regionalne, działające we współpracy z bankami i organizacjami między-
rządowymi regionu, powinny co dwa lata zwoływać spotkania na wysokim szczeblu,  
na których przedstawiano by postępy w zakresie realizacji postanowień Szczytu, wymie-
niano doświadczenia i przyjmowano właściwe rozwiązania, 

− Program ONZ na rzecz Rozwoju (UNDP) powinien nadal wspierać wysiłki związane  
z realizacją programów rozwoju społecznego, uwzględniając szczególne potrzeby krajów 
będących w okresie transformacji, 

− zaproszenie Światowej Organizacji Handlu do rozważenia możliwości i sposobu jej 
uczestnictwa w realizacji Programu Działań, w tym działań we współpracy z ONZ, 

− zaproszenie Międzynarodowej Organizacji Pracy, która z racji mandatu, trójstronnej 
struktury i doświadczenia ma do odegrania szczególną rolę w dziedzinie zatrudnienia  
i rozwoju społecznego, do uczestnictwa w realizacji Programu Działań. 

Źródło: opracowanie własne.  
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Jeżeli chodzi o polskie przykłady to ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie z 2003 r. może być uznana za duży krok w kierunku realizacji 
programu kopenhaskiego. Trudno jednak powiedzieć na ile jej autorzy i animatorzy 
kierowali się strategią kopenhaską, w uzasadnieniu projektu ustawy z 2002 r. nie  
było o niej wzmianki. 

Dla realizacji każdego programu społecznego ważne są odpowiednie  
zasoby finansowe i organizacyjne. Część z zaleceń dotyczących zasobów finanso-
wych wydaje się kluczowa, np. jeżeli już jest jakaś administracja, której powierzono 
opracowanie i realizację programów rozwoju społecznego to nieprzydzielenie  
jej zasobów lub ich niewystarczający poziom będzie oznaczał problemy zarówno  
z opracowaniem, jak i realizacją strategii rozwoju społecznego. Może być też tak, 
że znaleziono środki i zasoby (również ludzkie) na jej opracowanie, ale już nie na 
realizację, co być może miało miejsce w przypadku Narodowej Strategii Integracji 
Społecznej przyjętej w Polsce przez rząd, ale jej opracowanie zostało sfinansowa-
ne z funduszy UE. 

Większa część zaleceń finansowych dotyczyła pomocy rozwojowej udziela-
nej przez kraje bogate krajom ubogim i problemów zadłużenia krajów najuboższych 
(zadłużone są oczywiście w bankach z krajów bogatych). Z konkretniejszych zapisów 
mamy powtórzenie wciąż niezrealizowanego zobowiązania 0,7% PKB na pomoc 
rozwojową oraz zalecenie przeznaczania 20% z tej pomocy na realizację „podsta-
wowych programów społecznych”, a więc na cele społeczne. 

Ostatni fragment realizacyjnej części strategii kopenhaskiej dotyczył roli 
ONZ, która jako globalna organizacja międzynarodowa jest też współodpowiedzial-
na za jej realizację. Dekada Walki z Ubóstwem została ogłoszona i objęła lata  
1997–2006. W 2000 r. dokonano oceny realizacji strategii kopenhaskiej i Zgro- 
madzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję o dalszych inicjatywach na rzecz rozwoju 
społecznego, które uporządkowano według 10 zobowiązań z 1995 r. 

Poznaliśmy więc z grubsza podstawowe elementy całej globalnej strategii 
rozwoju społecznego z 1995 r. oraz postulatów związanych z jej realizacją, które 
można uznać za odpowiednik zarysu planu realizacyjnego. Jak realizacja strategii 
wyglądała w praktyce? W 1999 r. Sekretarz Generalny ONZ przygotował raport na 
ten temat, głównie na podstawie jednorazowej informacji z 74 krajów (wśród nich 
nie było Polski, ani też Wielkiej Brytanii czy USA) w odpowiedzi na wskazówki doty-
czące raportów krajowych przygotowane w 1998 r., w których proszono o opisanie 
działań podjętych w celu realizacji zobowiązań i programu działań z 1995 r. Biorąc 
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pod uwagę to, że w Szczycie brali udział przedstawiciele 185 rządów, raporty prze-
słała mniej niż połowa państw (ONZ 1999). 

We wskazówkach zapytano o działania z zakresu eliminacji ubóstwa, osią-
gania celów zatrudnieniowych i integracji społecznej, a także o mobilizację i wyko-
rzystanie zasobów na rozwój społeczny oraz środki zwiększania zdolności do działań 
i programów polityki społecznej (np. monitoring, ewaluacja). Pytania były dość  
konkretne, np. w odniesieniu do pierwszego obszaru: czy została przyjęta krajowa 
strategia eliminacji ubóstwa, czy wyznaczono cele do realizacji w określonym czasie, 
jakie środki działania przyjęto dla ograniczania ubóstwa w miastach i na obszarach 
wiejskich, czy oceniano realizację takich strategii? 

W podsumowaniu raportu znajdują się m.in. stwierdzenia o zmniejszających 
się środkach na rozwój społeczny; o tym, że nawet tam, gdzie doszło do sformuło-
wania krajowych strategii z ich realizacją były kłopoty, co z kolei powodowało roz-
czarowanie, jeżeli rzeczywiście strategie tworzono w partycypacyjny sposób; o tym, 
że między oczekiwaniami a wynikami była wyraźna luka. Jedno ze zdań końcowych 
brzmiało tak: „Zobowiązania kopenhaskie wymagają połączenia odnowionej woli poli-

tycznej ze zdolnością do przekładania zobowiązań na działania, a także odwagi w prze-

kraczaniu przywiązania do własnej klienteli i sektora ku zintegrowanym partnerstwom 

na rzecz rozwoju społecznego” (ONZ 1999, s. 148). 
Idea zintegrowanego partnerstwa pomiędzy sektorami, np. partnerstwa  

instytucji publicznych, organizacji społecznych i firm, zdobyła od tego czasu po- 
pularność na tyle, że wpisano ją nawet do jednej z polskich ustaw (instytucja  
partnerstwa lokalnego jako jedna z instytucji rynku pracy, art. 6 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 r.). Często też występuje w wersji  
irlandzkiej jako dobry przykład do naśladowania ewentualnego. Idea ta odegrała  
też ważną rolę w realizacji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (tworzenie 
partnerstw było tam wymogiem projektowym). 

W 2005 r. zorganizowano specjalną sesję Komitetu Rozwoju Społecznego 
ONZ, na którą znowu został przygotowany raport Sekretarza Generalnego, ale  
już bez podstawy w raportach krajowych i z kilkoma nawiązaniami do Milenij- 
nych Celów Rozwoju z 2000 r., które nieco przysłoniły strategię kopenhaską  
i teraz one były w centrum uwagi, szczególnie, że w 2005 r. zespół Sachsa opu- 
blikował też plan ich realizacji. W związku z tym można twierdzić, że energia  
i zaangażowanie społeczności międzynarodowej w realizację strategii kopen- 
haskiej wyczerpały się. 
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5.  Strategia milenijna  
 
Inicjatywą, którą uznaje się za prekursorską w stosunku do podejścia przy-

jętego na Szczycie Milenijnym w 2000 r. był dokument z 1996 r. „Shaping the twen-

ty-first century: the role of development cooperation”, wydany przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a ściślej jej wyspecjalizowany w tych 
zagadnieniach Komitet Pomocy Rozwojowej (DAC). Nowatorstwo polegało w tym 
przypadku na definiowaniu celów pomocy rozwojowej w sposób ilościowy,  
np. zmniejszenie odsetka ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie w krajach rozwijają-
cych się o 50% do roku 2015. Wówczas liczbę ubogich szacowano na 1,3 miliarda, 
z zastosowaniem granicy skrajnego ubóstwa na poziomie 1 $ dziennie. W doku-
mencie OECD, poza ekonomicznym dobrobytem, zdefiniowano jeszcze dwa  
obszary, a mianowicie – rozwój społeczny (cele w zakresie podstawowej edukacji, 
równości pod względem płci, podstawowej opieki zdrowotnej oraz planowania 
rodziny) i zrównoważenie rozwoju pod względem środowiskowym. Powoływano 
się przy tym na wyniki kilku szczytów zorganizowanych przez ONZ w pierwszej 
połowie lat 90. XX w.: Edukacja dla Wszystkich (1990), Środowisko i Rozwój (Rio  
de Janeiro 1992), Ludność i Rozwój (Kair 1994), Kobiety (Pekin 1995), Rozwój  
Społeczny (patrz wyżej). 

Milenijny Szczyt Rozwoju był równie wielkim wydarzeniem jak Światowy 
Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego. Będącą efektem tego Szczytu Deklarację  
Milenijną podpisało 189 państw, w tym 147 przywódców państw. Dokument  
ten jest względnie krótki, został podzielony na osiem punktów, przy czym pierwszy  
z nich „Wartości i założenia” zawiera wyliczenie wartości, które uznano za fun- 
damentalne w stosunkach międzynarodowych. Są one zbliżone do tego, co  
znajdowało się we wprowadzeniu do Deklaracji Kopenhaskiej. Pierwsze trzy wartości 
odpowiadają hasłu przypisywanemu Wielkiej Rewolucji Francuskiej z 1789 r.:  
„wolność, równość i braterstwo…” (ONZ 2000). 

Pozostałe części przyjętej Deklaracji zostały wprowadzone stwierdzeniem  
o ważności „kluczowych celów”, które mają być pomocne w przekładaniu wartości 
na działania. Cele zidentyfikowano w siedmiu obszarach. Interesujące byłoby po-
równanie tego zestawu z dziesięcioma zobowiązaniami przyjętymi w 1995 r. lub  
z zakresem kopenhaskiego Programu Działań. Przykładowo, cele z zakresu pokoju  
i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska były wówczas mniej widoczne lub też  
w ogóle nieobecne, co uzasadnia hipotezę, że w Deklaracji Milenijnej mamy do  
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czynienia z szerszym rozumieniem rozwoju. Z kolei niewielka objętość tego doku-
mentu sprawia, że liczba i szczegółowość celów jest o wiele mniejsza niż w strategii 
kopenhaskiej, w szczególności dotyczy to celów bardziej społecznych. 

 
Tabela 15. Milenijne Cele Rozwoju (MDG) i wskaźniki monitoringu  

Cele Wskaźniki do monitoringu 

1. Wyeliminowanie skrajnego  
ubóstwa i głodu 

 

a. Zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę 
ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara 
dziennie. 

1.1. Odsetek ludności mającej dochody poniżej 1 $ dziennie  
(według parytetu siły nabywczej) [własne miary ubóstwa jeżeli 
dany kraj je już wypracował]. 
1.2. Wskaźnik głębokości ubóstwa (luka ubóstwa). 
1.3. Udział najniższego kwintyla w konsumpcji krajowej. 

b. Osiągnąć pełne i produktywne zatrudnienie 
dla wszystkich, włączając w to kobiety i mło-
dzież*. 

1.4. Stopa wzrostu PKB na osobę zatrudnioną. 
1.5. Udział zatrudnionych w całej populacji. 
1.6. Odsetek osób zatrudnionych mających dochody niższe 
niż 1$ dziennie.  
1.7. Odsetek samozatrudnionych (own-account) i osób pracujących 
w rodzinie w liczbie wszystkich zatrudnionych. 

c. Zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę 
ludzi, którzy cierpią głód. 

1.8. Odsetek dzieci z niedowagą w wieku poniżej 5 lat.  
1.9. Odsetek ludności niedożywionej w stosunku do 
minimalnego poziomu odżywienia. 

2. Zapewnić powszechne nauczanie na 
poziomie podstawowym 

 

a. Zapewnić do 2015 roku wszystkim dziew-
czętom i chłopcom możliwość ukończenia 
pełnego cyklu nauki na poziomie podstawo-
wym. 

2.1. Skolaryzacja netto w szkolnictwie podstawowym.  
2.2. Odsetek uczniów rozpoczynających pierwszą klasę 
i kończących ostatnią szkoły podstawowej.  
2.3. Poziom umiejętności czytania, pisania i liczenia w grupie  
w wieku 15–24 lata z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

3. Promować równość płci i awans  
społeczny (empowerment) kobiet 

 

a. Wyeliminować nierówny dostęp płci do 
pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego 
do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 
2015 roku. 

3.1. Odsetki dziewcząt I chłopców w szkolnictwie podstawowym, 
średnim i wyższym.  
3.2. Udział zatrudnionych kobiet w sektorze pozarolniczym. 
3.3. Odsetek kobiet wybranych do parlamentu. 

4. Ograniczyć umieralność dzieci  

a. Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności 
dzieci w wieku do lat 5 w latach 1990–2015. 

4.1. Stopa umieralności dzieci w wieku poniżej 5 lat. 
4.2. Stopa umieralności niemowląt (poniżej 1 roku).  
4.3. Odsetek dzieci w wieku 1 roku zaszczepionych przeciwko 
śwince. 



 

 

125 

Cele Wskaźniki do monitoringu 

5. Poprawić opiekę zdrowotną nad 
matkami 

  

a. Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności 
matek w latach 1990–2015. 

5.1. Wskaźnik umieralności okołoporodowej matek. 
5.2. Odsetek porodów przyjmowanych przez wykwalifikowane 
w tym zakresie osoby. 

b. Zapewnić do 2015 r. powszechny dostęp do 
zdrowia reprodukcyjnego*. 

5.3. Częstość stosowania środków antykoncepcyjnych.  
5.4. Wskaźniki urodzeń przez nastolatki.  
5.5. Zakres objętych opieką prenatalną (przynajmniej jedna  
wizyta i przynajmniej cztery wizyty).  
5.6. Niezaspokojone potrzeby w zakresie planowania rodziny. 

6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się 
HIV/AIDS, malarii i innych chorób  
zakaźnych 

  

a. Powstrzymać do 2015 rozprzestrzenianie się 
HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych zakażeń. 

6.1. Zachorowalność na HIV w grupie wiekowej 15-24  
6.2. Stosowanie prezerwatyw przynajmniej w sytuacjach seksu 
wysokiego ryzyka. 
6.3. Odsetek ludności w wieku 15-24 mającej wszechstronną 
i prawdziwą wiedzę o HIV/AIDS.  
6.4. Wskaźnik uczęszczania do szkoły sierot w stosunku do 
takiego wskaźnika dla nie sierot w wieku 10-14 lat. 

b. Zapewnić do 2010 r. powszechny dostęp do 
leczenia osobom chorym na HIV/AIDS, którzy 
tego potrzebują*. 

6.5. Odsetek z zawansowaną chorobą mających dostęp do leków 
antyretrowirusowych.  

c. Powstrzymać do 2015 roku rozprzestrzenia-
nie się malarii i innych groźnych chorób  
zakaźnych i ograniczyć liczbę zachorowań. 

6.6. Zachorowalność na malarię i śmiertelność z powodu tej  
choroby. 
6.7. Odsetek dzieci w wieku poniżej 5 lat śpiących pod 
Moskitierami. 
6.8. Odsetek gorączkujących dzieci w wieku poniżej 5 lat leczonych 
odpowiednimi lekami przeciw malarii  
6.9. Zachorowalność, chorobowość i śmiertelność związane  
z gruźlicą.  
6.10. Odsetek przypadków z gruźlicą wykrytych i wyleczonych 
poprzez bezpośrednio nadzorowane leczenie krótkoterminowe. 

7. Zapewnić ochronę środowiska  
naturalnego 

 

a. Uwzględnić zasady zrównoważonego  
rozwoju w krajach strategiach i programach; 
stosować metody hamujące zubożenie  
zasobów środowiska naturalnego. 

7.1. Udział obszarów pokrytych lasami . 
7.2. Całkowita emisja CO2, na mieszkańca i na 1 $ PKB 
(w parytecie siły). 
7.3. Zużywanie substancji zubażających warstwę ozonową. 
7.4. Odsetek zasobów ryb niezagrożonych pod względem  
biologicznym. 
7.5. Poziom zużycia zasobów wody. 
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b. Ograniczyć straty w bioróżnorodności, do 
2010 znacząco zmniejszyć poziom tych strat*. 

7.6. Udział chronionych obszarów lądowych i morskich.  
7.7. Odsetek gatunków zagrożonych wymarciem. 

c. Do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę 
ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej 
pitnej wody oraz podstawowych urządzeń 
sanitarnych. 

7.8. Odsetek ludności mającej dostęp do źródeł uzdatnianej 
wody pitnej. 
7.9. Odsetek ludności z dostępem do udoskonalonych 
urządzeń sanitarnych. 

d. Do 2020 roku osiągnąć znaczącą poprawę 
warunków życia przynajmniej 100 milionów 
mieszkańców slumsów. 

7.10. Odsetek ludności miast żyjącej w slumsach (mieszkania 
spełniające co najmniej jedną z czterech cech: brak dostępu  
do źródła wody uzdatnianej, brak urządzeń sanitarnych,  
przeludnienie, zrobione z materiałów nietrwałych). 

8. Stworzyć globalne partnerskie poro-
zumienie na rzecz rozwoju 

 

a. Dopracować dostępny dla wszystkich, 
oparty na jasnych przepisach, przewidywalny  
i nikogo nie dyskryminujący system handlo-
wo-finansowy. Uwzględnić dobre praktyki 
rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa na 
poziomie narodowym i międzynarodowym. 

b. Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom 
najsłabiej rozwiniętych państw poprzez znie-
sienie ceł i kontyngentów na towary ekspor-
towane przez te kraje, zwiększenie skali re-
dukcji długów poważnie zadłużonych ubogich 
krajów, umorzenie długów zaciągniętych w 
ramach oficjalnej pomocy bilateralnej oraz 
zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju dla 
krajów podejmujących działania mające na 
celu ograniczenie ubóstwa. 

c. Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom 
krajów śródlądowych i krajów rozwijających 
się położonych na małych wyspach. 

d. Rozstrzygnąć kwestię zadłużenia krajów 
rozwijających się poprzez podjęcie narodo-
wych i międzynarodowych kroków służących 
utrzymaniu długookresowej zdolności do 
spłaty zadłużenia. 

Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA): 

8.1. ODA netto, całkowita i dla krajów najmniej rozwiniętych  
jako procent PNB krajów donatorów z OECD. 
8.2. Procent całkowitej bilateralnej I sektorowej ODA z krajów 
donatorów OECD przeznaczany na usługi społeczne  (podstawowa 
edukacja, podstawowa opieka zdrowotna, wyżywienie, czysta 
woda i urządzenia sanitarne).  
8.3. Procent bilateralnej ODA z krajów donatorów OECD, która  
nie jest warunkowana zakupem dóbr i usług w tych krajach  
(united aid). 
8.4. ODA otrzymywana przez kraje śródlądowe jako procent 
ich PNB. 
8.5. ODA otrzymywana przez kraje leżące na małych wyspach jako 
procent ich PNB. 

Dostęp do rynku: 
8.6. Udział w imporcie krajów rozwiniętych importu z krajów  
rozwijających się i najmniej rozwiniętych (pod względem  
wartości i z wyłączeniem broni) zwolnionego z ceł.  
8.7. Średnie cła nakładane przez kraje rozwinięte na produkty 
rolne, tekstylne i odzieżowe z krajów rozwijających się. 
8.8. Pomoc dla rolnictwa w krajach OECD jako procent ich PKB.  
8.9 Procent ODA przeznaczany na budowę potencjału handlowego. 

Ograniczanie zadłużenia: 
8.10 .Ogólna liczba krajów nadmiernie zadłużonych, które  osią-
gnęły punkty decyzyjne i liczba takich krajów  osiągających punkty 
docelowe [są to elementy  programu oddłużeniowego nazywane-
go Heavily  Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative, spełnienie  
pewnych kryteriów prowadzi do pierwszego punktu, a kolejnych 
do następnego, zależy od tego zakres  pomocy w oddłużeniu]  
8.11. Poziom oddłużenia w ramach inicjatywy (HIPC) oraz  MDRI 
[Multilateral Debt Relief Initiative, która oferuje  pełne oddłużenie] 
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8.12. Obsługa długu zagranicznego jako procent wartości  ekspor-
towanych dóbr i usług 

e. We współpracy z firmami farmaceutycznymi 
zapewnić dostęp do niedrogich podstawo-
wych leków w krajach rozwijających się. 

8.13. Odsetek ludności mającej ciągły dostęp do niedrogich leków 
podstawowych 

f. We współpracy z sektorem prywatnym 
upowszechnić dostęp do nowych technologii, 
zwłaszcza technologii informacyjnych i tele-
komunikacyjnych. 

8.14. Liczba linii telefonicznych na 100 mieszkańców . 
8.15. Liczba posiadaczy telefonów komórkowych na 100 miesz-
kańców 
8.16. Liczba użytkowników Internetu na 100 mieszkańców. 

Źródło: UNSTAT.  

 
W jednym z dokumentów poszczytowych nazywanych „mapą drogową” 

(ONZ 2001) przedstawiono poza obszernymi uzupełnieniami o charakterze diagno-
stycznym i praktycznym, również listę ośmiu celów (goals), rozpisanych na cele lub 
zadania bardziej szczegółowe (targets), wraz ze wskaźnikami, które mają służyć do 
monitorowania postępu na drodze do ich realizacji. W 2006 r. zostały zapropono-
wane niewielkie uzupełnienia (cztery nowe cele szczegółowe, w tabeli oznaczone 
gwiazdką), nowa wersja celów zaczęła obowiązywać od 2008 r. W efekcie otrzymu-
jemy kilkadziesiąt wskaźników, na podstawie których można oceniać postępy w re-
alizacji celów. Bliższe wskazówki metodologiczne na ich temat zawiera podręcznik 
wydany przez ONZ (2003). 

Niewielkie objętościowo uzupełnienia z roku 2006 wydają się jednak zna-
czące, przynajmniej jeżeli chodzi o włączenie pełnego i produktywnego zatrudnie-
nia – celu, który był bardzo istotny w strategii kopenhaskiej. Widać też wyraźnie,  
że nie wszystkie obszary uwzględnione w Deklaracji Milenijnej zostały włączone  
do zestawu celów, np. pokój i bezpieczeństwo, demokracja oparta na prawach  
człowieka czy wzmocnienie ONZ. 

Od 2002 r. Sekretarz Generalny ONZ przygotowuje raporty o postępach  
na drodze do osiągnięcia MDG, ukazują się także raporty statystyczne zawierają- 
ce zestawienia wskaźników pokazanych w tabeli. „Raport o rozwoju społecznym 
świata” z 2003 r. poświęcony został zagadnieniom realizacji celów milenijnych16.  
W raporcie m.in. porównano cele rozwoju społecznego (human development)  

                                                 
16  Wśród studiów przypadków stanowiących podstawę opracowania był też raport Ireny Topińskiej  

o sytuacji Polsce. 
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z celami milenijnymi, np. długości życia i zdrowiu przypisano cele 4, 5 i 6, wykształ-
ceniu – cele 2 i 3, życiu na odpowiednim poziomie – cel 1. 

Zestaw celów milenijnych w mniejszym stopniu odpowiada sytuacji w kra-
jach rozwiniętych. Są one głównie celami dla biedniejszych krajów, dlatego też m.in. 
w Polsce niektóre z nich przeformułowano. Zamiast ograniczenia skrajnego ubó-
stwa i głodu wprowadzono zadanie zmniejszania ubóstwa mierzonego oficjalną 
linią ubóstwa (kryteria dochodowe w ustawie o pomocy społecznej). Charaktery-
styczne jest też przeformułowanie celu 2 – zamiast upowszechniania edukacji na 
poziomie podstawowym zdecydowano, że dotyczyć to będzie stopnia wyższego. 

Z perspektywy realizacyjnej warto wspomnieć o Konsensusie z Monterrey 
(nazywanym też Porozumieniem z Monterrey) przyjętym w 2002 r. Był to wynik zor-
ganizowanej przez ONZ Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju.  
Nadzieje związane z nią dotyczyły m.in. podwojenia wartości pomocy rozwojowej  
z 50 do 100 mld. w ciągu 2–3 lat, wdrożenia i rozszerzenia inicjatywy na rzecz  
Poważnie Zadłużonych Ubogich Państw (Heavily Indebted Poor Countries) (ICFDa). 
Kofi Annan (ówczesny Sekretarz Generalny ONZ) stwierdził również, że „Konferencja 

w Monterrey musi oznaczać punkt zwrotny w historii Oficjalnej Pomocy na rzecz roz- 

woju”. W 2008 roku zorganizowano konferencję mającą na celu przegląd realizacji 
Konsensusu z Monterrey i przy tej okazji obecny Sekretarz Generalny Ban Ki-moon 
stwierdził, że był to początek „nowej ery współpracy, zasypującej stary podział między 

Północą i Południem” (ICFDb). 
Zasadniczą część porozumienia stanowiły „główne działania”, które opisano 

w strukturze złożonej z kilku ogólniej określonych obszarów, m.in.: mobilizacja kra-
jowych zasobów na rzecz rozwoju; międzynarodowa wymiana handlowa motorem 
rozwoju; zadłużenie zewnętrzne. W Deklaracji z Doha przyjętej z okazji konferencji 
poświęconej realizacji Konsensusu z Monterrey stwierdzono m.in. że oficjalna po-
moc rozwojowa w latach 2001–2007 wzrosła realnie o 40% szczyt osiągając jednak 
w 2005 r. (ONZ 2008, s. 12). 

Jak wspominałem wyżej w 2005 r. opublikowany został raport – „praktyczny 
plan” – zespołu pod przewodnictwem Jeffreya Sachsa, który zawierał m.in. 10 reko-
mendacji (ONZ 2005) (patrz Ramka 2). 

Wiemy już, że niektóre z tych zaleceń nie zostały zrealizowane. W 2001 r. 
rozpoczęto kolejną rundę negocjacji w ramach WTO w Doha (Katar). Nazywano  
ją development round, gdyż miała przynieść korzyści krajom rozwijającym się.  
W Deklaracji Ministerialnej z Doha zapisano m.in., że państwa rozwijające stanowią 
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większość członków WTO i dlatego ich potrzeby i interesy powinny być w centrum 
programu działań tej organizacji. W 2006 r. runda rozwojowa została zerwana, a do 
końca 2008 r. nie powiodły się też próby jej wznowienia. 

 
Ramka 2. Dziesięć rekomendacji zespołu Sachsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: ONZ 2005.  

 

1. Wszystkie kraje rozwijające się powinny do 2006 r. przyjąć strategie ograniczania ubóstwa 
(Poverty Reduction Strategy Papers, plany zalecane przez Bank Światowy), a jeżeli już to zrobiły 
powinny je dostosować do celów milenijnych. 

2. Strategie ograniczania ubóstwa powinny być podstawą do zwiększenia inwestycji publicznych, 
budowy potencjału i oficjalnej pomocy zagranicznej, powinny również być podstawą do dobrego 
rządzenia, realizacji praw człowieka oraz współpracy z organizacjami społecznymi i sektorem 
prywatnym [dodano do tego 12 bardziej konkretnych zaleceń, np. w zakresie promocji sektora 
prywatnego i strategii zwiększania dochodów ubogich czy oszacowania potrzeb w zakresie po-
mocy zagranicznej]. 

3. Strategie ograniczania ubóstwa oparte na MDG powinny być przygotowane i realizowane  
w partnerstwie z organizacjami społecznymi, sektorem prywatnym i organizacjami międzynaro-
dowymi. 

4. W 2005 r. powinna zostać przygotowana lista co najmniej dwunastu krajów, dla których pomoc 
rozwojowa zostanie zasadniczo zwiększona. 

5. Również w 2005 r. powinna zostać przygotowana i wdrożona lista szybkich działań mających  
duże znaczenie dla rozwoju krajów biedniejszych z uwzględnieniem budowy zaplecza eksperc-
kiego w lokalnych społecznościach, np. bezpłatne rozdawanie moskitier i udostępnianie leków 
antymalarycznych dla dzieci do 2007 r. 

6. Strategie krajowe powinny być dostosowane do regionalnych strategii i inicjatyw prorozwojo-
wych, a organizacje regionalne powinny mieć większą pomoc na projekty o zasięgu regionalnym. 

7. ODA (oficjalna pomoc rozwojowa) powinna zostać zwiększona z 0,25 PKB krajów bogatych  
w 2003 r. do 0,44 w 2006 i do 0,54 w roku 2015, kraje powinny osiągnąć poziom udzielanej  
pomocy do zalecanego 0,7% PKB. 

8. Kraje bogate powinny w ramach negocjacji WTO (Światowa Organizacja Handlu) w Doha  
otworzyć się na eksport z krajów biedniejszych i wspomagać je w budowaniu potencjału  
eksportowego, powinno to nastąpić do końca 2006 r. 

9. Kraje bogate powinny inwestować w badania naukowe dotyczące potrzeb ubogich w obszarach 
zdrowia, rolnictwa, środowiska, energii i klimatu. Co roku  powinny się one zwiększać o 7 mld $ 
aż do roku 2015. 

10. Należy wzmocnić i lepiej koordynować działanie organizacji, programów i funduszy ONZ na po-
ziomie globalnym, jak i krajowym. 
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Oficjalna pomoc rozwojowa w 2006 r. wyniosła 0,31% łącznego dochodu 
narodowego krajów bogatych, ale w 2007 r. wskaźnik ten zmniejszył się do 0,28%. 
Oznacza to, że cele związane ze wzrostem udziału wydatków na pomoc rozwojową 
również nie zostały osiągnięte. Czy w fazie kryzysu światowego można oczekiwać 
poprawy tego wskaźnika? 

 
 

6.  Wnioski 
 
Przełożenie strategii rozwoju społecznego, przyjętej na poziomie glo- 

balnym, na krajowe realia gospodarcze, polityczne i kulturowe może być bardzo 
trudne, w związku z czym pojawia się sceptycyzm dotyczący wysiłków tego rodzaju. 
Czy warto zwoływać światowe szczyty, które uzgadniają dokumenty pełne wznio-
słych deklaracji o wartościach, celach i działaniach nie mających wiele wspólnego  
z codzienną praktyką w skali krajowej, a w szczególności lokalnej? Dzieje się tak  
jednak nie tylko ze strategiami globalnymi: „Niestety większość firm, które mają  
plany strategiczne nie realizuje ich” (Olsen 2007, s. 263). Problem więc wydaje się leżeć 
nie w tym, na jakim poziomie strategie się przyjmuje, ale w uniwersalnych trudno-
ściach implementacyjnych i realizacyjnych dokumentów tego rodzaju. W analizach 
polityki publicznej są to kwestie od dawna znane. Jeffrey L. Pressman i Aaron  
Wildavsky już w 1984 r. pisali, że „W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się  
na fazy implementacyjną i ewaluacyjną procesu polityki… wiele polityk opartych  
na słusznych ideach napotyka na problemy z praktycznym zastosowaniem…”, „Dlatego 
wartość polityki musi być mierzona nie tylko jej atrakcyjnością, ale również realizowal- 
nością” . 
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Katarzyna Głąbicka 
 
 

Europejskie strategie i ich skutki  
dla polskiej polityki społecznej 

 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Strategie są znane na kontynencie europejskim od czasów starożytnych. 

Pierwotnie były utożsamiane ze sztuką wojenną i oznaczały naukę o wykorzystaniu 
bitwy do celów wojny17. Następnie wiedza strategiczna była wykorzystywana w poli-
tyce zagranicznej. Od początku była postrzegana jako dokument, który zawiera  
zarówno treści teoretyczne, jak i zapisy o praktycznym przygotowaniu i wdrażaniu 
zakładanych planów i wytycznych (Encyklopedia Powszechna 1997, s. 68). Strategia 
to także plan rozwoju społeczno-gospodarczego na okresy kilku-lub kilkunastoletnie 
(Encyklopedia Biznesu 1995, s. 957). Literatura przedmiotu wyróżnia kilka rodzajów 
strategii: krótkoterminowe, długoterminowe, instytucjonalne, funkcjonalne, rozwo-
ju, preakcesyjne (Tamże, s. 960). 

Strategie towarzyszyły rozwojowi zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki 
społecznej od okresu międzywojennego XX w. (np. programy społeczno-gospo- 
darcze okresu międzywojennego zawierające postulaty reform społecznych, czy też 
Plany kilkuletnie w postaci uchwał KC PZPR). W ostatnich latach podejście strate-
giczne spopularyzowała Unia Europejska, która opracowuje jednolite wytyczne  
i priorytety w danym obszarze dla wszystkich państw członkowskich. Z obszaru po- 
lityki społecznej przyjmują one formę planów działania, programów socjalnych,  
zielonych i białych ksiąg, agend lub strategii. Regulują one różnorodne dziedziny 
życia społecznego i zagadnienia socjalne dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. 
Każdy dokument strategiczny składa się z podobnych części składowych: prezentacji 
diagnozy sytuacji w danym obszarze, misji, celów i priorytetów danego programu, 
szczegółowych zadań do realizacji, opisu działań wdrażających priorytety, monito-

                                                 
17   Znanymi w historii strategami wojennymi byli m.in. Aleksander III Wielki, Cezar, Napoleon, Karl von 

Clausewitz, hetman wielki i kanclerz koronny Stanisław Żółkiewski. 
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ringu ewaluacji, przewidywanego oddziaływania, zdefiniowanego planu finanso-
wego oraz przepisów dotyczących wdrażania18. Uchwalane programy, strategie  
i agendy zawierają jedynie postulaty pożądanych rezultatów i celów, które powinny 
zostać osiągnięte, pozostawiając władzom państw członkowskich swobodę wyboru 
form, metod i środków do ich urzeczywistnienia. 

 
 

2.  Ustawodawstwo socjalne jako przesłanka europejskich strategii 
 
W pierwszej fazie funkcjonowania Wspólnot Europejskich panowała sta-

gnacja społeczno-gospodarcza. Po zapisanych deklaracjach socjalnych w trzech 
traktatach założycielskich EWWiS, EWG i EURATOM, państwa członkowskie Wspólnot 
nie podejmowały żadnych dodatkowych przedsięwzięć dotyczących problematyki 
społecznej.  

Lata sześćdziesiąte XX w. charakteryzowały się wydaniem zaledwie kilku  
dyrektyw i rozporządzeń przez Radę EWG związanych z rynkiem pracy i ubezpie- 
czeniami społecznymi. Pierwszą dyrektywę o wolnym dostępie do zatrudnienia  
wykwalifikowanych pracowników w przemyśle jądrowym wydano 25.03.1962 r.  
Następnie 15 października 1968 r. Rada EWG wydała dyrektywę (nr 68/360) i roz- 
porządzenie (nr 1612/68) na temat swobody podejmowania zatrudnienia w obrębie 
Wspólnoty przez obywateli jednego z państw członkowskich Wspólnot zgodnie  
z przepisami i zarządzeniami administracyjnymi obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.  

14 czerwca 1971 roku Rada EWG wydała Rozporządzenie nr 1408/71  
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników, 
osób samodzielnie zarobkujących oraz członków ich rodzin, zmieniających miejsce 
pobytu w granicach Wspólnoty. Rozporządzenie to dotyczyło wszystkich pracowni-
ków i osób samodzielnie zarobkujących, którzy podlegają lub podlegali ustawodaw-
stwu zabezpieczenia społecznego jednego lub kilku państw członkowskich, i którzy 
są obywatelami jednego z tych państw, albo są bezpaństwowcami lub uchodźcami, 
zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich, jak również do 
członków ich rodziny i osób pozostających na ich utrzymaniu. Rozporządzenie  
to ustalając reguły koordynacji ustawodawstwa krajowego kieruje się w istocie  

                                                 
18    Na podstawie Rozporządzenia Rady 1260/1999/WE.  
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fundamentalną zasadą zapisaną w Traktacie Rzymskim, według której prawo  
wspólnotowe musi gwarantować pracownikom przemieszczającym się w obrębie 
Wspólnoty całość świadczeń nabytych z tytułu zatrudnienia w różnych państwach 
członkowskich, w granicach najwyższego poziomu tych świadczeń. Te pierwsze  
zapisy ustawowe wymuszały konieczność stopniowej harmonizacji narodowych 
polityk socjalnych i różnych systemów zabezpieczenia socjalnego poprzez wspól- 
ne dopasowywanie przepisów prawnych i administracyjnych państw członkow- 
skich EWG. 

Punktem wyjścia integracji europejskiej w obszarze polityki socjalnej było 
spotkanie szefów państw i rządów (Die Europäische Gemeinschaft, 1972, s. 42)  
1-2 grudnia 1969 r. w Hadze, na którym podjęto decyzję o urzeczywistnieniu unii 
gospodarczej i walutowej, umacniając jednocześnie współpracę socjopolityczną. 
Wyrażano wówczas nadzieję na stworzenie w przyszłości jednego wielkiego obszaru 
rozwoju gospodarczego i socjalnego. 

Po raz pierwszy tezę o równości polityki społecznej z polityką gospodarczą 
sformułowano w 1972 r. na spotkaniu szefów państw i rządów w Paryżu. W latach 
70. XX w. nie planowano jednak ujednolicenia systemu socjalnego dla całej Wspól-
noty, lecz jedynie minimalne dopasowywanie norm i regulacji w celu polepszenia 
warunków życia (por. Aktionsprogramm 1973). Szefowie państw i rządów wiedzieli, 
że osiągnięcie głównego celu Wspólnot – integracji europejskiej – zależy od  
zniesienia barier i różnic w warunkach i jakości życia. W związku z tym Komisja  
Europejska przedłożyła w 1973 r. główne założenia programowe polityki socjalnej, 
które zostały uchwalone przez Radę Europejską w postaci pierwszego Programu 
Socjalnego w 1974 r. (Tamże, s. 8). 

Ważną rolę w tym czasie zaczął odgrywać także Europejski Fundusz Spo-
łeczny, z którego środki były przeznaczane na zwalczanie problemów zatrudnienia  
i dopasowywania rynków pracy w granicach Wspólnot. W związku z ograniczonymi 
środkami finansowymi postanowiono skoncentrować się na pomocy najbardziej 
potrzebującym regionom i sektorom gospodarki, zwalczaniu bezrobocia wśród ko-
biet i wśród młodzieży. Celem „odciążenia” Europejskiego Funduszu Społecznego 
dodatkowo powołano w 1975 r. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pod koniec lat 70-tych XX w. rozpoczęła się stagnacja polityki społecznej  
w krajach członkowskich Wspólnot. Rozszerzenie EWG o Grecję (1981), Portugalię  
i Hiszpanię (1986) miało również następstwa dla polityki społecznej. Zróżnicowanie 
warunków pracy i życia, jak również systemu zabezpieczenia socjalnego w nowych 
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krajach były tak duże, że samo przybliżenie przepisów prawnych nie wystarczyło. 
Przy tworzeniu "socjalnego wymiaru" rynku wewnętrznego szukano nowej strategii 
integracyjnej polityk społecznych, w celu regionalnego zrównywania warunków 
pracy i życia (por. Birk, red. 1989, s. 23) wszystkich obywateli Wspólnot. 

Podstawą do tego stały się prace nad Kartą Podstawowych Praw Socjalnych 
Pracobiorców na obszarze Wspólnoty Europejskiej.  

W 1992 r. w podpisanym w Maastricht Traktacie ustanawiającym Unię  
Europejską zostało przyznane wszystkim mieszkańcom państw członkowskich WE 
obywatelstwo Unii, co oznacza zrównanie ich w prawach – w tym w prawach  
socjalnych – na całym obszarze zintegrowanej Europy. Dodatkowo zapisano zasadę 
subsydiarności oraz wzmocniono europejski wymiar polityki społecznej przez  
podpisanie umowy i protokołu o polityce społecznej, jako załącznika do Traktatu  
z Maastricht. W 1994 r. została wydana Biała Księga Europejskiej Polityki Społecz- 
nej zawierająca 10 haseł programowych, którymi winna się kierować wspólnotowa 
polityka społeczna. 

W 1994 r. podczas spotkania Rady Europejskiej w Essen podjęto dyskusję na 
temat możliwości wspólnego zwalczania kwestii bezrobocia. Podpisano wówczas 
Pakt o Zatrudnieniu, w którym deklarowano kontynuację strategii makroekono-
micznej zakładającej wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia, ulepszenie systemu 
edukacji i szkoleń, wzrost efektywności polityki rynku pracy, redukowanie pozapła-
cowych kosztów pracy oraz udoskonalanie pomocy dla poszczególnych grup na 
rynku pracy. Tak sformułowane postulaty stały się podstawą utworzenia wspólno-
towych wskaźników i standaryzacji statystycznej. Współpracę w zakresie polityki  
zatrudnienia państwa członkowskie potwierdziły następnie w Deklaracji o Zatrud-
nieniu przyjętej w grudniu 1996 r. w Dublinie. 

W czerwcu 1997 r. w Amsterdamie został znowelizowany Traktat o Unii  
Europejskiej, którego podpisanie odbyło się 2 października 1997 r. Traktat ten  
wszedł w życie 1 maja 1999 r., chociaż państwa członkowskie otrzymały 5-letni okres 
dostosowawczy postanowień Traktatu do swojego krajowego ustawodawstwa. 

W listopadzie 1997 r. szefowie państw członkowskich Unii Europejskiej  
spotkali się w Luksemburgu na specjalnym szczycie poświęconym bezrobociu.  
Listopadowe spotkanie było owocem Traktatu Amsterdamskiego, w którym to, 
głównie dzięki naciskom Francji, przewidziano zorganizowanie szczytu w całości 
poświęconego problemowi bezrobocia w krajach UE. Walkę z bezrobociem uznano 
za „wspólny problem”, a szczyt zapoczątkował proces, który dziś określa się już  
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jako „proces luksemburski” (por. Golinowska 1999, s. 21). Zostały na nim podjęte  
trzy kluczowe decyzje, które zobowiązują państwa członkowskie do: 
− wprowadzenia narodowych procedur przedkładania intencji wytycznych polity-

ki zatrudnienia na narodowe plany działań na rzecz zatrudnienia i przygotowy-
wanie sprawozdań o stopniu ich realizacji, 

− wykreowania systemu zarządzania przez zdefiniowanie skwantyfikowanych  
celów dla corocznych wytycznych polityki zatrudnienia, 

− osiągnięcia zbliżonego poziomu (konwergencji) stopy zatrudnienia w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej. 

Spotkanie w Luksemburgu zapoczątkowało coroczne spotkania szefów 
państw i rządów poświęcone problematyce zatrudnienia w zintegrowanej Europie.  

Jednak pomimo wspólnotowej polityki zatrudnienia wyłączono z kompe-
tencji UE – ze względu na poszanowanie odrębności rozwiązań w poszczególnych 
państwach członkowskich – kwestie wynagrodzeń, prawo do organizowania się, 
prawo do strajku i lokautu. 

W dniach 11–14 listopada 1998 r. odbył się w Osnabrück międzynaro- 
dowy kongres poświęcony drogom prowadzącym do pokoju społecznego we 
współczesnej Europie. Uchwalono na nim Kartę Socjalną19, w której zaproponowano 
Pakt Stabilizacji Socjalnej dla Europy. Zostało w nim zaproponowane nowe podej-
ście do polityki zatrudnienia, ochrony środowiska, płac i polityki socjalnej. Dzięki  
temu kongresowi na nowo zaczęto dyskutować o przyszłej unii socjalnej, którą  
powinna cechować: 
− sensowna i zapewniająca byt praca dla wszystkich ludzi żyjących w UE, 
− oświata, wychowanie i bezpieczeństwo socjalne dla wszystkich, 
− nawiązanie i rozwijanie społecznego dialogu między partnerami społecznymi, 
− wspieranie równości mężczyzn i kobiet, 
− trwałość socjalna i ekologiczna jako maksyma ekonomicznego działania, 
− humanistyczna i wspierająca integrację polityka wobec imigrantów i azylantów, 
− pokojowe, wspierające integrację współżycie narodów i kultur w obrębie  

i poza UE. 
Na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 1999 r. w Kolonii zo-

stał uchwalony Europejski Pakt o Zatrudnieniu. Stał się on wyrazem aktywnej polityki 

                                                 
19   Obszerny tekst tej Karty został zamieszczony w numerze czasopisma „Polityka Społeczna” nr 1, 

1999.  
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zatrudnienia na rynku pracy stawiającej bardziej niż dotąd na prewencję, redukcję 
bezrobocia wśród młodzieży oraz bezrobocia długotrwałego kobiet. W Helsinkach 
w grudniu 1999 r. powtórzono założenia i cztery główne priorytety zapisane w Luk-
semburgu, które państwa członkowskie zobowiązały się wdrażać w życie celem 
zmniejszania bezrobocia na swoim terenie, w ramach Narodowych Planów Działa-
nia na Rzecz Zatrudnienia. Zostały w nich zapisane cztery priorytety: równość szans 
kobiet i mężczyzn, wyrabianie zdolności przystosowawczych i dostosowawczych się 
siły roboczej do zmian na rynku pracy, ożywienie działalności gospodarczej przed-
siębiorstw oraz polepszanie możliwości zatrudnienia na lokalnych i krajowych ryn-
kach pracy. Na Szczycie w Nicei w grudniu 2000 r. przyjęto Kartę Podstawowych 
Praw Obywateli Unii, która uważana jest za zalążek europejskiej konstytucji. Zawarto 
w niej prawa polityczne, obywatelskie i socjalne, które zapisane były wcześniej  
w różnych dokumentach międzynarodowych, europejskich i narodowych min.  
godność, równość, wolność, solidarność, sprawiedliwość. Podczas posiedzenia  
w Nicei w grudniu 2000 roku, Rada Europejska przyjęła również Europejską Agendę 
Społeczną (European Social Agenda), która odgrywa kluczową rolę w budowaniu 
ekonomicznego wzrostu (Strategii Lizbońskiej) przez rozwój polityki społecznej.  
Dodatkowo w 2000 r. celem wsparcia socjalnego wymiaru w Europie powołano 
dwa kolejne fundusze socjalne: Europejski Fundusz ds. Uchodźców i Fundusz Soli-
darności. W 2004 r. po wejściu w życie zapisów Traktatu Amsterdamskiego na 
szczeblu wspólnotowym została dodatkowo ujednolicona polityka migracyjna.  
W ten sposób „zagęszcza” się problematyka socjalna, która wymaga wspólnotowych 
decyzji. 

Nowa UE składająca się z 27 państw członkowskich jest zróżnicowana  
socjalnie i ma zróżnicowany poziom rozwoju społecznego. Najwyższy wskaźnik  
PKB na 1 mieszkańca odnotowuje się w krajach Europy Zachodniej i Północnej20.  
W przedziale między 75% a 100% zakwalifikowały się Hiszpania, Grecja, Cypr, Słowe-
nia. Najgorsza sytuacja ekonomiczna występuje nadal w krajach nadbałtyckich,  
w Polsce, Rumunii i Bułgarii. 

W związku z powyższym nie jest możliwe na szczeblu UE ustalenie jednoli-
tych sposobów realizacji wytyczonych celów do realizacji. 

                                                 
20  W Luksemburgu (przekroczono dwukrotność średniej wartości unijnej), w Irlandii (40% ponad śred-

nie wskaźniki UE), w Danii, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii (powyżej 20% średniej UE), 
Szwecji i Finlandii (powyżej 15% średniej UE). 
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3.  Programy socjalne jako sposób realizacji celów strategicznych 
 

Komisja Europejska ogłasza począwszy od 1973 r. socjalne programy działa-

nia, które wyznaczają kierunek wspólnotowej polityki społecznej na określony okres 

czasu. Główne założenia programowe obowiązujące na obszarze WE z problematyki 

społecznej w ogłaszanych programach socjalnych zostały omówione poniżej. 

 

3.1. Socjalny program działania na lata 1975–1980 

Komisja Europejska przedłożyła w 1973 r. główne założenia programowe 

polityki socjalnej, które zostały uchwalone przez Radę w postaci Programu Socjal-

nego w 1974 r. Obejmował on lata 1975–1980. Postulaty pierwszego programu  

socjalnego dotyczyły następujących kwestii (Aktionsprogramm 1973, s. 7): 

1.  Pełne i lepsze zatrudnienie. 

2.  Polepszenie warunków pracy i życia. 

3.  Wzrost roli partnerów socjalnych przy podejmowaniu przez Wspólnoty decyzji 

ekonomicznych i społeczno-politycznych, a przez pracowników w zakładach 

pracy.  

Pierwszy program socjalny był realizowany w postaci kolejno wydawanych 

aktów prawnych dotyczących problematyki socjalnej. Uchwalone w drugiej połowie 

lat 70. XX w. akty wtórne były poświęcone następującym zagadnieniom (Dubler 

1996, s. 16):  

− zbliżaniu ustawodawstwa państw członkowskich dot. stosowania sprawiedli-

wego wynagrodzenia pracujących mężczyzn i kobiet,  

− urzeczywistniania zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet przy dostę- 

pie do zatrudnienia, kształcenia zawodowego, kariery zawodowej i warunków 

pracy,  

− równości traktowania mężczyzn i kobiet w obszarze zabezpieczenia socjal- 

nego,  

− ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dot. zwolnień gru-

powych i ochrony praw pracowników podczas przejęcia przedsiębiorstwa,  

zakładu lub części zakładu oraz ochrony pracowników w przypadku niewypła-

calności pracodawcy. 

Pomimo socjalnego programu efektywność polityki społecznej była wów-

czas znikoma, brakowało jej jasno określonych celów i koncepcji. Wpływ na to miał  
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z pewnością kryzys gospodarczy w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. Wyraźnie uwi-

doczniła się ambiwalencja pomiędzy rzeczywistością a założeniami programu21. 

Pomimo ogólnego wzrostu dobrobytu utrzymywały się różnice warunków życia  

i pracy, sprawiedliwe wynagradzanie i podział majątku pozostawiały wiele do ży-

czenia. Pozostałe punkty programu poddawano także ostrej krytyce i proponowano 

ich dopasowanie do procesu integracji gospodarczej. Od tej pory zaczęto zauważać 

i artykułować europejską politykę socjalną i w punkcie zainteresowania, obok roz-

woju gospodarczego, pojawiła się polityka zatrudnienia.  

 
3.2. Socjalny program działania na lata 1984–1989 

Drugi program socjalny został ogłoszony na lata 1984–1989. Znalazły się  
w nim programy zwalczania ubóstwa, rozwoju socjalnego zintegrowanej Europy 
poprzez rozwój dialogu socjalnego, rynku pracy i zatrudnienia, spójności społecz- 
no-gospodarczej. Po przyjęciu w lutym 1986 r. Jednolitego Aktu Europejskiego 
zwrócono uwagę na konieczność rozpoczęcia budowania wspólnotowej polityki 
społecznej od ujednolicania ustawodawstwa socjalnego we wszystkich państwach 
członkowskich. Znaczącym rezultatem tego programu było opracowanie pierwszej 
wspólnotowej Karty Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców w krajach 
Wspólnoty Europejskiej. Została ona podpisana w grudniu 1989 r. i przyznawała  
12 praw wszystkim pracownikom zatrudnionym na obszarze WE min. prawo  
do sprawiedliwego wynagrodzenia, ochrony socjalnej, kształcenia zawodowego, 
równości szans dla kobiet i mężczyzn. Był to ważny standard budujący wspólną 
przestrzeń socjalną. 

Podczas trwania programu realizowane były specjalne programy na rzecz  
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz walki z ubóstwem. Programy  
te miały na celu wymianę praktycznych doświadczeń między państwami człon- 
kowskimi oraz przeprowadzenie badań nad ubóstwem pod hasłem MISSOC tj.  
zrozumienie procesów ubóstwa i sytuacji marginalizacji społecznej oraz ocena  
podejmowanych przedsięwzięć walki z ubóstwem, ewaluacja jego rozmiarów  
oraz nierówności społecznych. W 1989 r. ogłoszono program w sprawie zwalczania 
marginalizacji społecznej, który zawierał propozycje sposobów przezwyciężania 

                                                 
21    W latach 1973–1987 liczba długookresowych bezrobotnych i bezrobocia wśród młodzieży znacz-

nie się zwiększyła. 
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ubóstwa na obszarze WE. (m.in. poprzez aktywizację zawodową oraz realizację  
programów kształcenia zawodowego i przekwalifikowywania). 

 
3.3. Socjalny program działania na lata 1990–1991 

Program socjalny na lata 1990–1991 poświęcony był poprawie sytuacji na 
rynku pracy. Zakładał on dla polityki rynku pracy następujące zadania: 
− raporty o zatrudnieniu w Europie, 
− system obserwacji i dokumentacji nt. zatrudnienia, 
− programy akcyjne w celu stworzenia miejsc pracy dla określonych kategorii 

osób, 
− zmiana części II rozporządzenia EWG nr 1612/68 o wymianie informacji nt. wol-

nych miejsc pracy i podań o zatrudnienie (SEDOC), 
− określenie i ocenianie zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Społecz- 

nego. 
W 1991 r. ogłoszono program socjalny mający na celu informowanie społe-

czeństwa o demograficznych trendach i ich wpływie na świadczenia pomocy spo-
łecznej, opieki zdrowotnej. Wspierał on ludzi starych w ruchliwości na obszarze  
WE oraz postulował niezależny styl życia od innych osób.  

Ważnym programem, którego wyniki stały się przesłanką formułowania  
celów polityki społecznej wobec seniorów, był trwający trzy lata, tj. do końca  
1993 r., projekt – Program dla starszych ludzi, którego celem stała się obserwacja 
polityki wobec seniorów w krajach Wspólnot Europejskich. Za podjęciem programu 
przemawiały takie przyczyny jak: postępujące demograficzne starzenie się ludności 
w krajach Wspólnot, zainteresowanie Parlamentu Europejskiego popularyzacją  
w krajach członkowskich problematyki starości, wola integracji starszych ludzi  
w społeczeństwie i działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej, polityczna 
wola implementacji zaleceń zawartych w Karcie Podstawowych Praw Socjalnych 
Pracobiorców w praktyczne działania państw członkowskich. Ponieważ realizacja 
programu zakończona została już po powołaniu do życia Unii Europejskiej, jego  
wyniki zostały wykorzystane w formułowaniu programów społecznych Unii. Szcze-
gólną wagę przywiązano w projekcie do dwóch zagadnień, a mianowicie do ochro-
ny zdrowia i rozwoju służb socjalnych dla seniorów oraz do społecznej integracji 
starszych ludzi.  

W październiku 1991 r. został uchwalony również program na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 1992–96 i był ukierunkowany głównie na integrację 
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młodych ludzi niepełnosprawnych poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji  
i promocji niezależnego stylu życia (Hantrais 1995, s. 128).  

 
3.4. Socjalny program działania na lata 1992–1993 

Program socjalny na okres styczeń 1992 – czerwiec 1993 był realizowany 
pod hasłem „18 miesięcy polityki społecznej Wspólnot Europejskich”. Charakteryzo-
wał się on m.in.:  
− wspieraniem systemu SEDOC (Soziales Europa 1993) regulującym pośrednictwo 

na rynku pracy w wymiarze międzynarodowym; 
− rejestracją ofert pracy i poszukujących pracy w ówczesnej „Wspólnocie 12 

państw", 
− utworzeniem nowego systemu zatrudnienia EURES, w celu wspierania mobil-

ności pracowników wewnątrz Unii. 
W 1993 r. zorganizowano Rok Ludzi Starych i Solidarności między Pokole-

niami. Zwrócono wówczas uwagę na problemy osób starszych, ich alienację, 
zmniejszanie się aktualności zawodowej, obniżanie standardu ekonomicznego, uza-
leżnienie od rodziny i instytucji socjalnych, pogarszanie się stanu zdrowia. 

Państwa członkowskie starały się wówczas realizować politykę społecz- 
ną opartą na zasadach solidarności między pokoleniami oraz w ramach pokoleń,  
w celu22: 
− promowania integracji społecznej osób starszych poprzez umożliwienie im ma-

nifestowania swej obecności w społeczeństwie w dziedzinie życia rodzinnego, 
społecznego, politycznego, kulturalnego, a także rekreacji i edukacji, 

− promowania szacunku dla osób starszych, poszanowania ich prawa do prywat-
ności i nietykalności osobistej, 

− stwarzania osobom starszym możliwości wywiązania się z ich obowiązków. 
W związku z tym państwa członkowskie w swej polityce wobec osób star-

szych uwzględniały przede wszystkim poziom dochodów oraz poziom życia (w tym 
prawo do minimum środków, dostępu do systemów ochrony socjalnej, uczestnic-
two w życiu społecznym na zasadzie pełnej niezależności; zapewnienie osobom 
starszym w momencie zakończenia życia zawodowego środków zastępujących  
dotychczasowy dochód, odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz mobilność,  

                                                 
22   Deklaracja zasad w sprawie odnotowania zakończenia Europejskiego Roku Osób Starszych i Soli-

darności Między Pokoleniami (1993). 
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zapewnienie poszanowania niezależności i prywatności osób starszych poprzez  
rozwój dostępnego i bezpiecznego środowiska mieszkalnego, infrastruktury trans-
portowej oraz opieki, usług medycznych i socjalnych. 

 
3.5. Socjalny program działania na lata 1993–1995 

Program socjalny na lata 1993–1995 był realizowany pod hasłem: Polityka 
socjalna, zatrudnienia i zdrowotna (Soziales Europa 1995, s. 32–79). 

Program ten wynikał z ustaleń Traktatu z Maastricht. Działalność Unii została 
poświęcona następującym zagadnieniom: 
− rozwój sieci EURES,  
− inicjatywy na rzecz zatrudnienia i integracji określonych grup społecznych na 

rynku pracy,  
− rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego,  
− prawo pracowników do sprawiedliwego wynagrodzenia, 
− ochrona praw pracowników w miejscu pracy, 
− program działań na rzecz zwalczania ubóstwa,  
− wzmocnienie roli partnerów społecznych,  
− tworzenie Europejskich Rad Zakładowych,  
− urzeczywistnienie zasady – równe wynagrodzenie dla mężczyzn i kobiet, równe 

traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przy korzystaniu ze świadczeń 
socjalnych,  

− rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego,  
− BHP,  
− ochrona pracy młodzieży. 

Ważną część programu socjalnego na lata 1993–1995 stanowiło także  
zdrowie publiczne. Komisja Europejska zaproponowała strategię wysokiego pozio-
mu ochrony zdrowia Europejczyków, polepszanie i ochronę zdrowia ludzi starych, 
lepsze warunki życia i higieny, upowszechnianie zdrowego stylu życia, walka z ra-
kiem, z AIDS, wychowanie zdrowotne społeczeństwa, poprzez promocję zdrowego 
stylu życia, wyżywienia, korzystania z używek, profilaktykę i finansowanie. 

Nadając wszystkim osobom, posiadającym obywatelstwo któregokolwiek 
państwa członkowskiego, obywatelstwo Unii, przyznano jednocześnie prawo do 
swobodnego poruszania się, przebywania, wyboru miejsca zatrudnienia i zamiesz-
kania, na obszarze państw członkowskich. Dotyczy to również prawa do głosowania 
i kandydowania w wyborach samorządowych. Po Traktacie z Maastricht rozpoczął 
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się kolejny etap rozszerzonej realizacji kwestii społecznych. Okres ten cechują wysiłki 
zmierzające do formułowania polityki w tej dziedzinie na drodze konsultacji między 
partnerami socjalnymi. Głównymi elementami jest sprawa harmonizacji warunków 
pracy i życia, ochrona w miejscu pracy oraz organizacja równego systemu finanso-
wego w całej Europie (art. 2 TM). 

Z uwagi na potrzebę wspólnych kierunkowych założeń polityki społecznej 
w 1992 r. Rada Unii Europejskiej wydała zalecenie nt. ustalenia wspólnych kryteriów 
środków z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nim polityka społeczna 
powinna być kompatybilna z sytuacją gospodarczą i polityczną „państw 12" i moż-
liwościami finansowymi poszczególnych państw (Berthold 1993, s. 86). 

Efektem programu było powołanie przez Komisję Europejską decyzją 
93/569/EWG23, Sieci Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES), których celem jest 
ułatwienie swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego24. Jej zadaniem jest międzynarodowe pośrednictwo pracy oraz in-
formowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji 
na rynkach pracy tych krajów. EURES jest jednym z głównych narzędzi monitorowa-
nia mobilności, wspierania swobodnego przepływu pracowników oraz integracji 
europejskich rynków pracy, jak również informowania obywateli o właściwych prze-
pisach prawa Wspólnoty. EURES wspiera realizację Europejskiej Strategii Zatrudnie-
nia i przyczynia się do wzmocnienia Europejskiego Jednolitego Rynku. Dzięki sieci 
EURES publiczne służby zatrudnienia oferują łatwy dostęp do rynku pracy na po-
ziomie lokalnym, krajowym i europejskim wszystkim osobom szukającym pracy, 
pracodawcom i firmom specjalizującym się w rekrutacji personelu (por. Głąbicka 
2005, s. 47 i nst.). W szczególności, z korzyścią dla osób poszukujących pracy,  
pracowników i pracodawców, EURES wspiera: 
− rozwój europejskich rynków pracy, otwartych i dostępnych dla wszystkich, 
− ponadnarodową, międzyregionalną i transgraniczną wymianę wolnych miejsc 

pracy i podań o pracę, 
− przejrzystość i wymianę informacji na europejskich rynkach pracy, włączając  

w to informacje o warunkach życia i możliwościach zdobywania kwalifikacji, 
− rozwój metod i wskaźników stosowanych do realizacji tych celów. 
 

                                                 
23    Dz. U. L 274, 22.10.1993, s. 32. 
24   Wspólny rynek na obszarze państw członkowskich UE i państw Europejskiego Stowarzyszenia Wol-

nego Handlu (EFTA). 
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3.6. Socjalny program działania na lata 1995–1997 

Program socjalny na lata 1995–97 (por. Soziales Europa 1995a) kojarzony 
jest z Zieloną i Białą Księgą Europejskiej Polityki Społecznej. Został on przyjęty  
przez Komisję Europejską w kwietniu 1995 r. Oznaczał on przełom w poszukiwaniu  
nowych pomysłów realizowanej polityki. Podstawowym założeniem Programu  
było stwierdzenie, że polityka społeczna jest czynnikiem ułatwiającym przemiany  
i postęp, a nie obciążeniem gospodarki i czynnikiem hamującym wzrost. 

Program posłużył, jako platforma wielu inicjatyw Komisji Europejskiej  
w dziedzinie zatrudnienia, równości szans, praw socjalnych i ochrony socjalnej,  
zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Głównym priorytetem tego programu była poprawa koordynacji politycznej 
w celu stymulowania zatrudnienia. Dla wszystkich państw Unii Europejskiej wspólne 
zadania na lata 1995–1997 z zakresu bezpieczeństwa socjalnego zostały zapisane  
w postaci następujących zaleceń (por. Mittelfristiges Sozialpolitisches 1994): 
1. Każdy mieszkaniec Wspólnoty powinien mieć zagwarantowane środki na god-

ne życie. 
2. Należy ułatwić pomoc socjalną i integrację we Wspólnotach i dostęp do rynku 

pracy osobom zdolnym do pracy. 
3.  Wszyscy powinni mieć zagwarantowane dochody w wyniku niezdolności do 

pracy z powodu wieku emerytalnego, choroby, inwalidztwa, macierzyństwa lub 
bezrobocia. 

4. Każdemu bez różnicy należy stworzyć szansę na ochronę zdrowia. 
5. Należy stworzyć możliwości dla zarabiających na własny rachunek, aby mieli 

zagwarantowane zabezpieczenie socjalne. 
Z tymi priorytetami wiązało się 5 zasadniczych tematów: zatrudnienie, kon-

solidacja i rozszerzenie przepisów prawnych, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, 
aktywne społeczeństwo dla wszystkich.  

Głównym priorytetem tego programu stała się poprawa koordynacji poli-
tycznej w celu stymulowania zatrudnienia oraz realizacja haseł programowych zapi-
sanych w Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej z 1994 r. 

 
3.7. Socjalny program działania na lata 1998–2000 

Po konferencji w Amsterdamie w 1997 r. Komisja Europejska przyjęła kolejny 
Program Działania w sferze socjalnej na lata 1998–2000 (por. Social Action 1998). 
Zawierał on trzy główne założenia realizacji europejskiej polityki społecznej: 
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1.  Praca, kwalifikacje i mobilność – polegało to na tworzeniu nowych miejsc pracy, 
zwalczaniu bezrobocia, promowaniu swobody przemieszczania się siły roboczej 
w ramach WE. 

2.  Zmiana organizacji pracy – polegało to na modernizacji organizacji pracy, pro-
mowaniu przystosowywania się do zmian przez pracowników, przewidywaniu 
zmian w przemyśle, tworzeniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz 
informowaniu społeczeństwa. 

3.  Włączanie do społeczeństwa – poprzez modernizację i polepszanie ochrony 
socjalnej, promowanie przyjmowania do społeczeństwa grup zmarginalizowa-
nych poprzez odpowiednie świadczenia socjalne, dążenie do równości szans, 
zwalczanie dyskryminacji, promowanie ochrony zdrowia. 

Ponadto do pakietu finansowego zaplanowanego na lata 1999–2005  
włączono odrębny program wsparcia restrukturyzacji rolnictwa, a także pomocy 
makroekonomicznej dla równoważenia deficytu handlowego i bilansu bieżących 
rozrachunków wybranych krajów. 

 
3.8. Socjalny program działania na lata 2000–2005 

28 czerwca 2000r. Komisja Europejska przyjęła kolejny socjalny program 
działania do roku 200525. W przeciwieństwie do wcześniejszych programów, założe-
niem programu na lata 2000–2005 nie była harmonizacja polityk społecznych  
na obszarze UE, lecz mobilizacja wspólnotowych podmiotów polityki społecznej  
na rzecz ustalenia wspólnych europejskich celów socjalnych, które byłyby reali- 
zowane indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie UE w ramach 
własnych krajowych polityk społecznych. Podkreśla się w nim konieczność wspiera-
nia spójności ekonomicznej z polepszaniem socjalnych standardów i warunków 
życia ludności. 

Przyszłościowy model polityki społecznej zakłada inwestycję w kapitał  
ludzki oraz budowanie aktywnego państwa dobrobytu, opartego na zasadzie spra-
wiedliwości i solidarności. 

Unia Europejska postanowiła kontynuować działania na rzecz wspiera- 
nia „coraz lepszej” kondycji socjalnej państw członkowskich UE poprzez wzrost  
produktywności i wysoką jakość dóbr i usług. Wzrost zatrudnienia i silna spójność 

                                                 
25  Na podstawie: http://europa.eu.int./comm/employment_social/general/news/socialpolicy_en.htm. 
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społeczno-ekonomiczna ma się stać podstawą przyszłego europejskiego modelu 
socjalnego. Ważną rolę przypisuje się również partnerom socjalnym. 

W programie tym zostały zapisane trzy priorytety: 
1. Dążenie do realizacji zasady pełnego zatrudnienia poprzez tworzenie większej 

ilości miejsc pracy, modernizację i adaptację do nowych warunków pracy, pro-
mocję mobilności pracowników w obszarze UE.  

2. Modernizacja i polepszanie ochrony socjalnej, promocja socjalnej inkluzji  
(włączania), wspieranie równości płci, zwalczanie dyskryminacji, przestrzeganie 
podstawowych praw obywateli. 

3. Rozszerzenie i promocja współpracy międzynarodowej oraz wspieranie dialogu 
socjalnego. Program na lata 2000–2005 zakładał uszanowanie odmiennych 
modeli realizowanej polityki społecznej w poszczególnych państwach człon-
kowskich UE. 

 
3.9. Socjalny program działania na lata 2007–2013  

Kolejny socjalny program PROGRESS 2007–2013 nosi tytuł „Zatrudnienie  
i Solidarność Społeczna”. Ma na celu kontynuowanie wdrażania w życie społeczno-
ści europejskiej celów i założeń Strategii Lizbońskiej. Składa się z pięciu wytycznych: 
1.  Zatrudnienie – ten komponent ma na celu wdrożenie założeń Europejskiej  

Strategii Zatrudnienia. 
2.  Ochrona socjalna i społeczna inkluzja – jej założeniem jest wdrażanie Otwartej 

Metody Koordynacji w obszarze ochrony socjalnej i inkluzji społecznej. 
3.  Warunki Pracy – ma na celu poprawę środowiska pracy uwzględniając warunki 

w jakich praca jest wykonywana, włączając w to ochronę zdrowia i bezpieczeń-
stwo w miejscu pracy oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym. 

4.  Przeciwdziałanie dyskryminacji i zróżnicowaniu socjalnemu – efektywne wdra-
żanie zasad antydyskryminacyjnych i promocja zasady równości we wszystkich 
politykach wspólnotowych. 

5.  Równość płci/równouprawnienie – program PROGRESS zakłada efektywne 
wdrażanie zasad antydyskryminacyjnych i promocję zasady równości kobiet  
i mężczyzn we wszystkich politykach wspólnotowych. 

Reasumując, można stwierdzić, że od początku powstania Wspólnot ogó-
łem w latach 1974–2008 ogłoszono 9 socjalnych programów działania (por. Głą- 
bicka 2002, s. 96–104). Miały one istotne znaczenie dla kreowania europejskiej  
przestrzeni socjalnej z uwagi na zapisane w nich hasła i zadania. Liczne programy 
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socjalne kierowane są zazwyczaj do konkretnych grup społecznych takich jak:  
niepełnosprawni, kobiety, ludzie starzy, młodzież, ludzie chorzy, ubodzy. 

Pogramy socjalne stanowią platformę dla wielu inicjatyw Komisji Europej-

skiej w dziedzinie zatrudnienia, równości szans, urzeczywistnienia praw socjalnych, 

ochrony zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Programy so-

cjalne realizowane wspólnie przez kraje członkowskie i koordynowane na szczeblu 

Unii Europejskiej stanowią jedno z ważnych osiągnięć procesów integracyjnych  

w ramach tej organizacji i świadczą o kreowaniu europejskiej przestrzeni socjalnej  

i długoterminowej strategii społecznej UE.  

 

 

4.  Białe Księgi jako element europejskich strategii 
 

Białe i Zielone księgi są to dokumenty wydawane przez Komisję Europejską, 

w których zapisane są priorytety i wytyczne do realizacji w ramach polityk wspólno-

towych. Zielona Księga jest dokumentem roboczym/konsultacyjnym, w którym 

znajdują się poglądy i opinie ekspertów oraz konsultantów w danej dziedzinie.  

Natomiast Biała Księga zawiera konkretne propozycje rozwiązań w danym obszarze. 

Białe księgi opublikowane przed 1990 r. były poświęcone funkcjonowaniu rynku 

wewnętrznego26. Jednakże od początku lat 90. XX w. widoczna jest zmiana prio- 

rytetów i dostrzeganie znaczenia europejskiej polityki społecznej.  

 

4.1. Biała Księga – Wzrost, Konkurencyjność i Zatrudnienie 

Pierwszą Białą Księgą z problematyki społecznej była opublikowana  

w 1993r. przez Komisję Europejską Biała Księga „Wzrost, Konkurencyjność i Za- 

trudnienie”27. Dokument ten uwzględniał szczegółowe cele w ramach polityki  

zatrudnienia odnoszące się do: 
 

                                                 
26  Internal Market and Industrial Cooperation – Statute for the European Company – Internal market 

White Paper, point 137 (Memorandum from the Commission to Parlament, the Council and the 
two sides of industry) COM(88) 320, czerwiec 1988 oraz Completing the Internal Market: White Pa-
per from the Commission to the European Council (Milan, 28–29 June 1985), COM(85) 310, June 
1985.  

27  COM(93) 700, Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 
21st Century – White Paper, grudzień 1993.  
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− promowania zatrudnienia poprzez reformę podatków i finansów publicznych,  
− dostosowania prawa pracy i kosztów zatrudnienia do potrzeb rynku pracy  

w sposób sprzyjający tworzeniu miejsc pracy oraz zwiększaniu elastyczności, 
− tworzenia miejsc pracy w regionach najsłabiej rozwiniętych, w grupach wyma-

gających wsparcia na rynku pracy oraz w nowych sektorach jak ochrona środo-
wiska czy też nowe technologie, 

− zwiększenia inwestycji w zasoby ludzkie oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez 
rozwój szkoleń. 

Zapisane postulaty miały charakter ogólny i nie naruszały realizacji krajo- 
wej polityki rynku pracy przez poszczególne państwa członkowskie UE. Jednakże 
wskazały one potrzebę koordynacji działań w odniesieniu do rynku pracy na całym 
obszarze jednolitego rynku europejskiego.  

 
4.2. Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej 

Po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE Traktatu z Maastricht 
rozpoczęła się dyskusja nt. nowych wyzwań dla europejskiej polityki społecznej,  
co zostało zapisane w Zielonej i Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej  
(por. Auleytner 1996, s. 23–25). W Zielonej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej 
autorzy po raz pierwszy zwrócili się do wszystkich podmiotów działających w obsza-
rze socjalnym z pytaniem o to, jaki kształt nadać europejskiej polityce socjalnej  
w przyszłości. Metoda dialogu zastosowana przy pracach nad tym dokumentem  
jest ważnym czynnikiem europejskiej przestrzeni socjalnej. 

W lipcu 1994 r. Komisja Europejska wydała Białą Księgę Europejskiej Polityki 
Społecznej, w którą wpisano propozycje rozwiązań spraw społecznych, zawartych  
w Zielonej Księdze. Jej przesłaniem było ustalenie głównych kierunków działania  
na szczeblu Unii w obszarze polityki społecznej. Opiera się ona na przekonaniu,  
że Europie niezbędna jest polityka społeczna, oparta na szerokich zasadach – inno-
wacyjna i zwrócona w kierunku przyszłości – jeżeli pragnie się, by kontynent stawił 
czoła przyszłym wyzwaniom. Dokument ten przypomina, że w Unii Europejskiej ist-
nieje grupa wspólnych wartości stanowiących podstawę europejskiego modelu 
socjalnego. Do wartości tych zaliczono demokrację i prawa jednostki, wolność  
prowadzenia rokowań zbiorowych, równość praw dla wszystkich, solidarność, bez-
pieczeństwo socjalne. Wartości te wpisane we Wspólnotową Kartę Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracobiorców wiążą się jednocześnie ze stwierdzeniem, że roz- 
wój społeczny i gospodarczy powinny iść ze sobą w parze. Biała Księga eksponuje 
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pozytywną i aktywną koncepcję subsydiarności w UE, polegającą na pierwszeństwie 
inicjatyw państw członkowskich przed inicjatywami wspólnotowymi. W Białej Księ-
dze podkreślono, że istniejąca w Europie różnorodność społeczeństw europejskich 
będzie pielęgnowana, co oznacza, że Unia nie stawia sobie za cel pełnej harmo- 
nizacji polityki społecznej. Chce natomiast stworzyć solidne podstawy socjalnego 
ustawodawstwa Wspólnoty. 

Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej zawierała 10 haseł programo-
wych, którymi kierować się powinna wspólnotowa polityka społeczna. Były to: 
1.  Zatrudnienie;  

Tworzenie miejsc pracy jest zadaniem, które uznano we Wspólnocie za najważ-
niejsze. Trzy obszary gospodarki – telekomunikacja, środowisko naturalne i ko-
munikacja miały otrzymać do 2000 r. około 1 bln. euro, co pozwoliłoby utworzyć 
około 15 mln. nowych miejsc pracy. Program inwestycyjny otrzymał przy tym 
środki osłonowe tj.: poprawę systemów kształcenia i dokształcania, wzmoc- 
nienie elastyczności zachowań w zakładach i na rynku pracy, nowe formy orga-
nizacji pracy, obniżenie kosztów dodatkowych personelu średniokwalifikowa-
nego, lepsze zastosowanie środków publicznych przeznaczonych na walkę  
z bezrobociem, zabezpieczenie środków dla młodocianych bez kwalifikacji. 

2.  Inwestowanie w zasoby ludzkie; 
Inwestycja w doskonalenie potencjału pracy dotyczyć miała w szczególności: 
− przyjęcia przez Unię gwarancji pracy dla wszystkich młodocianych powyżej 

18 roku życia, 
− likwidację analfabetyzmu, 
− rozszerzenie ofert kształcenia zawodowego, 
− poprawę koordynacji w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy. 

3.  Wspieranie najlepszych standardów w zakresie zatrudnienia na rzecz konkuren-
cyjności Europy; 
Popieranie wysokiego standardu warunków pracy oznacza gwarancję socjal-
nych minimów w tym obszarze, np.: 
− nakaz równego traktowania pracowników zatrudnionych na czas określony 

lub w niepełnym wymiarze czasu, 
− zakaz dyskryminowania pracowników, którzy dochodzą swoich praw lub 

odrzucają niekorzystne umowy o pracę, 
− prawo do wysłuchania pracownika w sprawach zawodowych, dotyczących 

jego osoby, 
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− uregulowanie współpracy władz w sprawach zatrudnienia przygranicznego, 

− włączenie niepełnosprawnych do życia zawodowego. 

4.  Tworzenie wspólny europejski rynek pracy; 

Tworzenie europejskiego rynku pracy dotyczy przede wszystkim wolności 

przemieszczania się pracowników. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo „eks-

portu” bezrobocia i tzw. turystyki socjalnej (dla pobierania zasiłków). Tym nie-

mniej planowano uproszczenie i unowocześnienie przepisów dla migrujących 

pracowników, uwzględniając ich ubezpieczenie socjalne i zdrowotne. 

5.  Równość szans kobiet i mężczyzn; 

Istnieje przekonanie, iż nie w pełni są respektowane przepisy Wspólnoty, doty-

czące równości szans kobiet i mężczyzn. Dlatego powołano czwarty program 

działań na rzecz równości tych szans.Wprowadzono politykę „gender mainstre-

aming”. 

6.  Polityka społeczna- ochrona socjalna – aktywne społeczeństwo dla wszystkich; 

Pod pojęciem aktywnego społeczeństwa dla wszystkich (poprzez politykę  

i ochronę socjalną) rozumie się europejski model opiekuńczy, zawierający  

poparcie dla integracji wszystkich obywateli oraz programy walki z nędzą  

i społeczną izolacją. Wspólnota przywiązuje wielką wagę np. do programów, 

mających na celu niwelowanie form dyskryminacji, zwłaszcza ludzi starych i nie-

pełnosprawnych. Zapisano tu również konieczność ujednolicenia narodowych 

systemów zabezpieczenia socjalnego. 

7.  Podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego; 

Aktywna polityka ochrony zdrowia powinna obejmować przede wszystkim  

3 obszary działań: 

− zwalczanie raka, 

− zapobieganie uzależnieniom narkotycznym, 

− edukację zdrowotną. 

8.  Związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz organizacje dobroczynne 

jako partnerzy w procesie przemian; 

Komisja Europejska przygotowując „Białą Księgę” poświęciła osobny fragment 

dialogowi społecznemu, który powinien rozwijać się na wszystkich poziomach 

struktur Wspólnoty. W szczególności chodzi o dialog dotyczący dopasowania 

norm prawnych do zmieniających się wraz z postępem technicznym warunków 

pracy. 
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9.  Współpraca międzynarodowa – rola europejskiej polityki społecznej; 
Komisja Europejska chciała wzmocnić długookresową współpracę z MOP i kra-
jami Europy Środkowo-Wschodniej. Zamiar ten oznaczał, że we wszystkich 
umowach międzynarodowych zakładano wprowadzanie tak zwanych klauzul 
socjalnych. 

10.  Ku efektywniejszemu stosowaniu prawa europejskiego.  
Od 1994 r. planowano działania mające na celu podniesienie efektywności  
europejskiego prawa socjalnego. Aby ułatwić dostęp do niego przewidziano  
założenie banków danych i stanowisk informacyjnych. W pierwszej kolejności 
rozpoczął swoją działalność bank danych EURES, który poprawia dostęp do eu-
ropejskiego rynku pracy, szczególnie w regionach przygranicznych. Postulaty 
zapisane w Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej podkreślają ważność 
ochrony socjalnej i rozwoju europejskiego modelu socjalnego, celem zapew-
nienia społeczeństwom Europy unikalnego połączenia dobrobytu ekonomicz-
nego, spójności społecznej oraz ogólnej wysokiej jakości życia.  
 

4.3. Biała Księga Edukacji i Kształcenia 

Po Białej Księdze Europejskiej Polityki Społecznej została wydana w 1995 r. 
Biała Księga Edukacji i Kształcenia (por. Auleytner 2002, s. 300). Jej głównym przesła-
niem jest model społeczeństwa uczącego się. Proponowany w Unii model społe-
czeństwa aktywnego musi korespondować z modelem społeczeństwa kształcącego 
się. Edukacja i kształcenie są w dziedzinie zatrudnienia ostatnim środkiem za- 
radczym. Edukacja nie może być jednak zredukowana do roli kwalifikacji, lecz jest 
podstawą dla rozwoju osoby i dla integracji społecznej. Biała Księga Edukacji  
i Kształcenia podkreślała, że: 
− globalizacja technologii zwiększyła możliwości dostępu do informacji i wiedzy, 

co z jednej strony stworzyło niepewność, z drugiej pociąga za sobą konieczność 
przystosowania się do nowych wyzwań, 

− edukacja i kształcenie są głównymi nośnikami tożsamości, przynależności, promocji 
społecznej i rozwoju osobowego. Dzięki kształceniu człowiek może planować przy-
szłość i zapewniać sobie właściwą drogę rozwoju, 

− edukacja i kształcenie są czynnikami determinującymi równość szans. Systemy 
edukacyjne odegrały ważną rolę w emancypacji, promocji społecznej i za- 
wodowej kobiet. W Białej Księdze podkreśla się, że wysiłek edukacyjny może 
przyczynić się do całkowitej równości pomiędzy kobietą i mężczyzną, 
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− edukacja podnosi wartość zasobów ludzkich, co zwiększa globalną konkuren-
cyjność i rozwija zatrudnienie, 

− w UE trzeba stworzyć środki służące rozwojowi woli edukacji i kształcenia się 
przez całe życie (koncepcja lifelong learning). 

W dokumencie tym podkreślono, że narodowe systemy edukacji i kształce-
nia będą musiały wziąć pod uwagę europejski wymiar kształcenia, a to dlatego,  
że wolność przemieszczania się pociąga za sobą nowe obowiązki państw wobec 
przepływu ludzi, informacji, doświadczeń i kultur. 

 
4.4. Biała Księga – Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE  

na lata 2008–2013 

W 2007 r. opublikowano dwie Białe księgi poświęcone zdrowiu: Biała Księga 
– Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008–201328 oraz 
Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością. W „Białej Księdze razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podej-
ście dla UE na lata 2008–2013” uregulowano te dziedziny, w których państwa człon-
kowskie nie mogą działać same w sposób skuteczny i gdzie niezbędne są działania 
podejmowane wspólnie na szczeblu wspólnotowym. Należą do nich głównie za-
grożenia dla zdrowia oraz kwestie o wymiarze transgranicznym i międzynarodowym 
(pandemie i bioterroryzm, związane ze swobodnym przepływem towarów, usług  
i osób). 

Księga ta zawiera zapisy dotyczące poważniejszych wyzwań związanych ze 
zdrowiem społeczeństwa, których rozwiązanie wymaga nowego strategicznego 
podejścia. Zaliczono do nich: 
− Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa, które zmieniają 

strukturę chorób i zagrażają równowadze unijnych systemów zdrowotnych. 
Wspieranie zdrowego starzenia się oznacza zarówno promocję zdrowia przez 
całe życie, mającą na celu zapobieganie problemom zdrowotnym i niepełno-
sprawności od wczesnego dzieciństwa, jak i zajmowanie się nierównościami 
zdrowotnymi, związanymi z czynnikami społecznymi, gospodarczymi i środo- 
wiskowymi. Kwestie te są ściśle związane z solidarnością, która jest ogólnym 
strategicznym celem Komisji. 

                                                 
28  COM(2007) 630, Październik, 2007. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 23.10. 2007 r.  
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− Potencjalnym poważnym zagrożeniem dla zdrowia są pandemie, poważne wy-
padki i katastrofy biologiczne oraz bioterroryzm. Zmiany klimatyczne powodują 
zmiany w strukturze chorób zakaźnych. Jedną z głównych ról Wspólnoty zwią-
zanej ze zdrowiem jest koordynacja i szybka reakcja na zagrożenia dla zdrowia 
na świecie oraz zwiększenie zdolności państw Wspólnoty i państw trzecich do 
takich działań. Związane jest to z ogólnym strategicznym celem Komisji – bez-
pieczeństwem. 

− W ostatnich latach doszło do znacznej ewolucji systemów opieki zdrowotnej, 
częściowo jako wynik szybkiego rozwoju nowych technologii, które rewolucjo-
nizują sposób, w jaki promuje się zdrowie, przewiduje, zapobiega i leczy choro-
by. Należą do nich technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), innowacje  
w dziedzinie genomiki, biotechnologii i nanotechnologii. Powyższe kwestie 
związane są z dobrobytem, ogólnym strategicznym celem Komisji, zapewniają-
cym konkurencyjną i trwałą przyszłość dla Europy. 

Zagadnienia związane ze zdrowiem powinny zostać włączone do wszystkich 
dziedzin polityki WE, po to by móc zmniejszyć nierówności zdrowotne oraz położyć 
nacisk na promowanie zdrowia i poprawę jakości informacji w tej dziedzinie.  

W tej Białej Księdze zaproponowano przyjęcie czterech głównych zasad: 
1.  Oparcie się na wspólnych wartościach związanych ze zdrowiem (powszech-

ność, dostęp do wysokiej jakości opieki, sprawiedliwość oraz solidarność, 
wzmacnianie roli i aktywności obywateli, zmniejszanie nierówności zdro- 
wotnych).  

2.  „Zdrowie – nasz największy skarb”. Zdrowie jest ważne dla dobrego samo- 
poczucia jednostki i społeczeństwa, a zdrowie społeczeństwa jest również  
niezbędnym warunkiem wydajności gospodarczej i dobrobytu.  

3.  Uwzględnianie kwestii zdrowia we wszystkich obszarach polityki. Zdrowie spo-
łeczeństwa nie jest kwestią należącą jedynie do polityki zdrowotnej. Inne obsza-
ry polityki wspólnotowej odgrywają ważną rolę, na przykład polityka regionalna, 
polityka w zakresie ochrony środowiska, opodatkowanie wyrobów tytoniowych, 
regulacje dotyczące produktów farmaceutycznych i żywnościowych, zdrowie 
zwierząt, badania w dziedzinie zdrowia i innowacji, koordynacja systemów  
zabezpieczenia społecznego, polityka rozwoju, zdrowie i bezpieczeństwo  
w miejscu pracy, technologie informacyjno-telekomunikacyjne, ochrona przed 
promieniowaniem oraz koordynacja agencji i służb regulujących przywóz  
towarów do Wspólnoty.  
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4.  Zwiększenie roli UE w ochronie zdrowia na świecie. WE i jej państwa człon- 
kowskie mogą osiągnąć lepsze wyniki w zakresie zdrowia obywateli UE i innych 
poprzez trwałe wspólne przywództwo w globalnej ochronie zdrowia.  

Tak sformułowana polityka zdrowotna na szczeblu UE powinna promować 
zdrowie, chronić obywateli przed zagrożeniami i wspierać zrównoważone podej-
ście. W celu sprostania głównym wyzwaniom stojącym przed kwestiami związanymi 
ze zdrowiem, strategia określa trzy cele jako podstawowe obszary działania na  
nadchodzące lata:  
− cel 1: propagowanie zdrowia w starzejącej się Europie, 
− cel 2: ochrona obywateli przed zagrożeniami dla zdrowia, 
− cel 3: wspieranie dynamicznych systemów zdrowotnych i nowych technologii. 

Strategia ta ma na celu osiągnięcie konkretnych wyników dla poprawy 
zdrowia. Tak jak zostało to określone w Traktacie – WE odgrywa jedyną w swoim 
rodzaju rolę w poprawie i ochronie zdrowia, oraz w ułatwianiu współpracy w dzie-
dzinie zdrowia. 

Uwzględniając odpowiedzialność państw członkowskich w zakresie zdrowia 
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz potrzebę poszanowania zasady 
pomocniczości, muszą one być ściśle zaangażowane w realizację niniejszej strategii.  

 
4.5.  Biała Księga – Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych 

związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością 

Kolejna Biała Księga pt. Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowot-
nych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością ma na celu określenie zinte-
growanego podejścia UE do zmniejszenia występowania chorób wynikających  
z nieprawidłowego odżywiania, nadwagi i otyłości. Dokument opiera się na aktual-
nych inicjatywach podjętych przez Komisję, w szczególności platformie UE ds.  
żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Zielonej Księdze „Promowanie zdro-
wego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, 
otyłości i chorobom przewlekłym”. 

Zajmowanie się tą istotną kwestią zdrowia publicznego wymaga całościo-
wej integracji polityk; począwszy od żywności i konsumenta, do sportu, edukacji  
i transportu. Problem otyłości występuje częściej wśród przedstawicieli niższych 
grup społeczno-ekonomicznych, co wskazuje na konieczność zwracania szczególnej 
uwagi na społeczny wymiar tego zagadnienia. Działania w niniejszym dokumencie 
skupiają się na czterech zasadniczych aspektach. Po pierwsze, działania powinny 
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dotyczyć przyczyn powstawania zagrożeń dla zdrowia. W ten sposób działania usta-
lone w strategii powinny się przyczynić do zmniejszenia wszelkich zagrożeń związa-
nych z nieodpowiednim sposobem odżywiania i ograniczoną aktywnością fizyczną. 
Po drugie, opisane działania mają funkcjonować w obszarach polityki rządowej i na 
różnych szczeblach władzy przy zastosowaniu szeregu instrumentów, łącznie  
z ustawodawstwem, tworzeniem sieci kontaktów, podejściami publiczno-prywat- 
nymi i przy zaangażowaniu sektora prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskie-
go. Po trzecie, w celu zapewnienia skuteczności strategia będzie wymagała podjęcia 
działań przez szereg podmiotów prywatnych, takich jak przemysł spożywczy i spo-
łeczeństwo obywatelskie oraz podmiotów na poziomie lokalnym, takich jak szkoły  
i organizacje społeczne. Po czwarte, najważniejszą kwestią w nadchodzących latach 
będzie monitorowanie. Podejmuje się już wiele działań mających na celu poprawie-
nie sposobu odżywiania i aktywności fizycznej, a ich liczba każdego roku rośnie.  
Brak lub słaby nadzór spowodował niepełną ocenę na temat tego, co funkcjo- 
nuje sprawnie i czy konieczna jest poprawa lub zasadnicza zmiana działań. Komisja 
Europejska przeprowadzi przegląd postępu w 2010 r. aby sprawdzić stan rzeczy  
w zakresie otyłości oraz sprawdzić do jakiego stopnia jej własne polityki zostały do-
stosowane do celów niniejszego dokumentu i do jakiego stopnia podmioty w UE 
przyczyniają się do osiągania tych celów. W przypadku wprowadzenia przez dany 
sektor propozycji lub wytycznych do podjęcia interwencji, możliwe będzie spraw-
dzenie podczas przeglądu w 2010 r. konkretnych postępów. W szczególnym przy-
padku środków samoregulujących dla przemysłu, przegląd będzie musiał wskazać, 
jak wdrożono te środki i jaki mają one skutek.  

Poza opisanymi wyżej Białymi Księgami mającymi największą stycz-
ność/związek z polityką społeczną warto pamiętać, że w ramach innych Białych 
Ksiąg Komisja Europejska uregulowała kwestie wydatkowania funduszy struktural-
nych UE ustalając ramy prawne wspólnego rynku dla funduszy inwestycyjnych29, 
określiła politykę w dziedzinie usług finansowych do 2010 roku30. W 2004 r. opubli-
kowała Białą Księgę nt. usług użyteczności publicznej31, a w 2001 r. Białą Księgę na 
rzecz Europejskiej Młodzieży32. 

                                                 
29  COM (2006) 686, „Biała Księga w sprawie ulepszenia ram prawnych wspólnego rynku dla funduszy 

inwestycyjnych”, listopad 2006.    
30  COM(2005) 629, grudzień 2005 „Biała Księga – Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 

2005–2010”.  
31   COM(2004) 374, maj 2004.  
32   COM(2001) 681, listopad 2001.   
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5.  Od Europejskiej Strategii Zatrudnienia  
do Odnowionej Agendy Społecznej 
 
Unia Europejska obok w/w programów i dokumentów opublikowanych 

przez Komisję Europejską w postaci Białych Ksiąg, uchwala na szczeblu Rady Euro-
pejskiej wytyczne i zalecenia w postaci strategii i agend. Są to instrumenty, które 
mają za zadanie nakłonić poszczególne państwa członkowskie UE do realizacji  
takich, a nie innych działań i wprowadzania rozwiązań służących podniesieniu  
warunków pracy i życia obywateli UE. 

 
5.1. Europejska Strategia Zatrudnienia  

Na szczycie UE na temat polityki zatrudnienia, który odbył się w Luksem-
burgu w 1997 r., przyjęto założenia wspólnej Europejskiej Strategii Zatrudnienia. 
Podstawowym celem strategii jest powiązanie wzrostu gospodarczego Wspólnoty  
z powstawaniem nowych miejsc pracy, a także określenie zadań dla ponadnarodo-
wej współpracy państw UE w celu ograniczenia bezrobocia, redukcji ubóstwa  
i marginalizacji społecznej. Strategia ma się przyczynić do przezwyciężenia bez- 
zatrudnieniowego wzrostu gospodarczego UE, a także doprowadzić do poprawy 
konkurencyjności rynków w europejskiej gospodarce (Grewiński, Malinowski 1999).  

Strategia zawiera punkty dotyczące równouprawnienia pracujących kobiet, 
ale również kładzie nacisk na zwiększenie konkurencyjności na globalnym rynku.  

Główne cele Strategii to:  
− osiągnięcie wysokiego wskaźnika zatrudnienia w gospodarce oraz wśród 

wszystkich grup na rynku pracy,  
− zmiana form przeciwdziałania bezrobociu z form pasywnych w kierunku pro-

mowania utrzymania zdolności do zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy,  
− wpieranie nowego podejścia do organizacji pracy w taki sposób, aby firmy Unii 

Europejskiej były w stanie radzić sobie ze zmianami w gospodarce, z zachowa-
niem bezpieczeństwa i zdolności adaptacyjnych oraz umożliwiając ludziom 
udział w szkoleniach przez całe życie,  

− stworzenie równych szans na rynku pracy w wykonywaniu i dostępie do pracy. 
Rada Europejska przyjęła powyższe priorytety, przewidując działania  

w czterech obszarach: rozszerzenie możliwości uzyskania pracy, pobudzenie 
przedsiębiorczości, wspieranie procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwie 
oraz wzmacnianie polityki równości szans. 
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Przełożyło się to na cztery główne zasady działania:  
− Przedsiębiorczość – działanie na rzecz promocji nowej kultury przedsiębior-

czości w Europie. Jest ona realizowana poprzez następujące wytyczne: 
• ustalanie zadań i kierowanie przedsiębiorstwem,  
• rozwój rynków kapitałowych,  
• stworzenie systemu podatkowego sprzyjającego zatrudnieniu.  

− Zatrudnialność – którą kreować można poprzez kwalifikacje umożliwiające 
znalezienie pracy. Chodzi tu przede wszystkim o: 
• walkę z bezrobociem długotrwałym oraz bezrobociem wśród młodzieży,  
• przejście od instrumentów biernych do aktywnych,  
• rozwój podejścia partnerskiego.  

− Adaptacyjność – poprzez promowanie nowoczesnych metod organizacji pra-
cy. W kwestii tej ustalono następujące działania: 
• modernizację organizacji pracy,  
• wspieranie zdolności adaptacji w przedsiębiorstwach.  

− Równość szans – głównie zasada ta dotyczy kobiet i mężczyzn poprzez  
zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy i przełamanie segregacji płciowej, 
godzenie pracy z życiem rodzinnym, ułatwienie powrotu do pracy po dłuższej 
przerwie. Ustalone założenia to: 
• rozwiązanie problemu płci, 
• godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym, 
• ułatwienie powrotu do pracy. 

 
Efektywność wdrażania wskazanych działań będzie mierzona za pomocą 

następujących wskaźników: 
− objęcie 30% długotrwale bezrobotnych szkoleniami lub stażami w pracy, 
− zmniejszenie wypadków przy pracy o 15%, 
− zapewnienie pełnego średniego wykształcenia dla 80% społeczeństwa, 
− zwiększenie udziału dorosłych w edukacji i szkoleniu do 15%, 
− zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na szkolenie swoich pracowników  

z obecnego poziomu 2,3% kosztów pracy do 5%, 
− podniesienie wieku emerytalnego do 65 lat dla wszystkich obywateli UE, 
− zwiększenie miejsc w żłobkach o 33% oraz miejsc w przedszkolach dla 90% 

dzieci, 
− zmniejszenie o połowę stopy bezrobocia. 
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Zapoczątkowany 22 listopada 1997 r. proces luksemburski33 bazuje na czte-
rech filarach i licznych corocznych wytycznych i rekomendacjach dla poszczegól-
nych państw na temat koniecznych działań i interwencji w celu redukcji bezrobocia 
strukturalnego m.in. poprzez: 
− zwiększenie równości szans kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy, 
− wyrabianie zdolności przystosowawczych i dostosowawczych siły roboczej do 

zmian na rynku pracy, 
− ożywienie działalności gospodarczej poprzez rozwój małej i średniej przedsię-

biorczości, 
− stwarzanie możliwości zatrudnienia na lokalnych i krajowych rynkach pracy. 

 
5.2. Otwarta Metoda Koordynacji  

Podczas spotkania w Lizbonie ustalono również konieczność wprowadzenia 
otwartej metody koordynacji (OMC – Open Method of Coordination) (por. Golinow-
ska 2002, s. 3 i nast.). W prowadzeniu unijnej strategii zatrudnienia oznacza to:  
− wspólne wyznaczanie celów na konkretne okresy,  
− wskazywanie lub konstruowanie wskaźników, które cele te będą określać chcąc 

osiągnąć zamierzony efekt, 
− przeniesienie ustaleń europejskich na szczebel krajowy i dostosowywanie ich 

do polityki narodowej i regionalnej, 
− systematyczne monitorowanie oraz wspólna ocena realizacji ustalonych celów. 

 
Istotą OMC jest wspólne określenie celów w strategii wspólnotowej, a na-

stępnie opracowanie dwóch dokumentów: jednego na szczeblu europejskim oraz 
dokumentu krajowego (tzw. narodowego planu działania). OMK zawiera środki,  
w ramach których rządy narodowe będą przestrzegać swoich europejskich zobo-
wiązań (por. Zeiten, Pochet, red. 2005). Podstawową zasadą OMK jest dobrowolna 
współpraca pomiędzy instytucjami wspólnotowymi a państwami członkowskimi  
w wymiarze zarówno międzynarodowym, jak i lokalnym i regionalnym. OMK zo- 
stała już zastosowana do koordynacji ekonomicznej (ogólne zalecenia polityki  
ekonomicznej), w polityce zatrudnienia, edukacji i szkoleń, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz zabezpieczenia społecznego. 

                                                 
33   22.XI.1997 r. w Luksemburgu odbył się specjalny szczyt Rady Europejskiej poświęcony proble- 

matyce zatrudnienia. Zapoczątkował on doroczne spotkania na ten temat. 
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Metoda ta opiera się na zasadzie pomocniczości, zbieżności, zarządzania 

przez cele, obserwacji każdego państwa oraz kompleksowości, która wymusza sko-

ordynowane działanie administracji krajowej. OMK ma umożliwić realizację celów 

wspólnej polityki przez państwa członkowskie bez stosowania „twardych” instru-

mentów prawa wspólnotowego. Określając cele OMK należy zaznaczyć, iż jest to 

instrument służący lepszemu wdrażaniu norm i zasad funkcjonowania Unii Europej-

skiej, dając państwom członkowskim możliwość elastycznego dostosowania swych 

polityk do wspólnotowych celów. 

Realizacja strategii podlega wspólnej ocenie przedstawionej w raportach 

krajowych oraz w raporcie Komisji Europejskiej. Podstawowym dokumentem przed-

stawiającym założenia OMK jest komunikat Komisji Europejskiej z marca 2006 r.  

zatytułowany „Pracując razem, pracując lepiej: Nowe ramy otwartej koordynacji polityk 

ochrony socjalnej i integracji społecznej w Unii Europejskiej”. Szczegółowe wymagania 

w zakresie tworzenia Programu zostały przedstawione w lutym 2008 r. w wytycz-

nych Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego UE. Państwa członkowskie powinny 

przestrzegać wspomnianych wytycznych w celu poprawy efektywności otwartej 

metody koordynacji, która jest metodą wzajemnej pomocy, wzajemnego uczenia 

się i wymiany informacji. Polska została również objęta Otwartą Metodą Koordyna- 

cji (OMK). 

 

5.3. Strategia Lizbońska 

W marcu 2000 r. podczas spotkania Rady Europejskiej w Lizbonie został 

przyjęty dokument (tzw. Strategia Lizbońska), w którym zapisano cele wspólnoto- 

we, jakie UE ma osiągnąć do 2010 r., w obszarze rozwoju przedsiębiorczości  

(deregulacji, likwidacji barier administracyjno-prawnych, ułatwienia dostępu do  

kapitału i technologii), wzrostu zatrudnienia i zmian modelu społecznego, w tym 

przede wszystkim uelastycznienia rynku pracy oraz unowocześnienia systemu  

zabezpieczenia społecznego. 

Pięć podstawowych obszarów realizacji Strategii Lizbońskiej dotyczy: 

1. Rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. 

2. Rozwoju jednolitego rynku. 

3. Tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

4. Rozwoju rynku pracy. 

5. Rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska. 
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Zgodnie ze Strategią Lizbońską gospodarki UE są równoważne, a prioryte-

tem powinno być stworzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój 

rynku pracy. Jest to jednak możliwe dzięki rozwojowi społeczeństwa opartego  

na wiedzy. Bez tego warunku UE nie jest w stanie uczestniczyć w rozwoju jednolite-

go rynku ani budować strategii rozwoju przedsiębiorstw w zgodzie ze wzrostem 

zrównoważonym i polityką ekologiczną. 

Na tej podstawie w marcu 2003 r. Rada Europejska przyjęła 10 szczegóło-

wych wytycznych dotyczących zatrudnienia na obszarze UE: 

1. Aktywizacja i działania przeciwdziałające bezrobociu i bierności zawodowej. 

2. Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość. 

3. Dostosowanie i mobilność na rynku pracy. 

4. Promocja rozwoju kapitału ludzkiego i ustawicznego kształcenia. 

5. Wzrost zasobów pracy i promocja aktywności zawodowej. 

6. Równość płci. 

7. Promocja integracji i walka z dyskryminacją osób będących w trudnym położe-

niu na rynku pracy. 

8. Zwiększenie opłacalności pracy poprzez zachęty dla wzrostu atrakcyjności  

pracy. 

9. Zalegalizowanie nielegalnego zatrudnienia. 

10.  Adresowanie regionalnego zróżnicowania w zatrudnieniu. 

Założeniem Strategii Lizbońskiej jest osiągnięcie wysokiego poziomu za-

trudnienia, który w 2010 r. powinien wynieść 70% dla mężczyzn i 60% dla kobiet  

w wieku 15–64 lata.  

Strategia Lizbońska dąży do osiągnięcia celu strategicznego poprzez zdy-

namizowanie wspólnych działań UE w zakresie: 

− modernizacji europejskiego modelu społecznego, 

− poprawy systemu decyzyjnego, 

− ochrony środowiska naturalnego (zapis ten wprowadzono rok później na szczy-

cie Rady w Goeteborgu), 

− tworzenia społeczeństwa informacyjnego, 

− tworzenia europejskiego obszaru badań i innowacji, 

− wsparcia dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, 

− reform ekonomicznych i koordynacji polityk makroekonomicznych, 

− edukacji przez całe życie, 
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− rozwoju aktywnej polityki zatrudnienia, 

− modernizacji pomocy społecznej, 

− promocji zaangażowania społecznego. 

W tym celu w każdym państwie członkowskim są tworzone narodowe  

partnerstwa na rzecz reform (podkreślające wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnie-

nia), a do końca 2005 r. powstały krajowe plany działań34 na rzecz realizacji Strategii 

Lizbońskiej i tzw. „mapa drogowa” tego planu. Krajowe Plany Działań są poddawane 

analizie Komisji Europejskiej i co roku jest publikowana lista rankingowa osiągnięć  

w realizacji celów Strategii przez poszczególne kraje. 

 

5.4. Europejska Agenda Społeczna 

Podczas posiedzenia w Nicei w grudniu 2000 roku, Rada Europejska przyjęła 

również Europejską Agendę Społeczną (European Social Agenda), która odgrywa  

kluczową rolę w budowaniu ekonomicznego wzrostu (Strategii Lizbońskiej) przez 

rozwój polityki społecznej. Dodatkowo Komisja Europejska przedstawiła 13 grudnia 

1997 roku na szczycie Rady Europejskiej w Luksemburgu, dokument zwany Agendą 

2000. Określał on strategię wzmocnienia Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia, 

a ponadto zakładał przeprowadzenie reformy systemów zatrudnienia. 

22 lipca 2003 r. Rada przyjęła nowe wytyczne dla krajów członkowskich.  

Są one zbieżne z Agendą 2000 i podkreślają trzy cele: 

1.  Pełne zatrudnienie. 

2.  Zwiększenie kwalifikacji i produktywności w pracy. 

3.  Wzmacnianie spójności i włączenia społecznego. 

Jednym z głównych kierunków polityki społecznej wytyczonych przez  

Europejską Agendę Społeczną jest zwalczanie biedy oraz wszelkich form wyklucze-

nia i dyskryminacji w celu promowania integracji społecznej. Realizowanie tego celu 

ma odbywać się na podstawie otwartej metody koordynacji, która ma pomóc  

w redukcji zjawiska ubóstwa do 2010 roku, co jest zgodne z poprzednimi ustale-

niami Strategii Lizbońskiej.  
 
 

                                                 
34   Również w Polsce obowiązuje Krajowy Plan działań na rzecz Zatrudnienia: szerzej został on opisany 

w książce: Głąbicka 2005, s. 212.  
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5.5. Odnowiona Agenda Społeczna 

Odnowiona Agenda Społeczna została przyjęta przez Komisję Europejską 
dnia 2 lipca 2008 r. Została ona opracowana w celu zagwarantowania, że polityka 
Unii Europejskiej będzie skutecznie odpowiadać na wyzwania ekonomiczne i spo-
łeczne współczesnej Europy. Z uwagi na fakt, iż rozwój technologiczny, globalizacja  
i zwiększająca się długość życia zmieniają europejskie społeczeństwa, polityka  
UE musi nadążać za tymi trendami i pomagać ludziom w przystosowywaniu się  
do zmieniających się okoliczności. Odnowiona Agenda Społeczna ma za zadanie 
stworzyć więcej szans dla obywateli UE, poprawić dostęp do usług wysokiej jakości  
i wykazać solidarność z osobami poszkodowanymi przez zachodzące zmiany.  
Odnowiona agenda społeczna łączy w sobie szereg dziedzin polityki wspólnotowej, 
tak by wspierać działania w siedmiu priorytetowych obszarach: 
− dzieci i młodzież przyszłością Europy, 
− inwestowanie w ludzi, ilość i jakość miejsc pracy oraz nowe umiejętności, 
− mobilność,  
− dłuższe i zdrowsze życie,  
− walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  
− walka z dyskryminacją i promowanie równości płci, 
− możliwości, dostęp i solidarność w kontekście międzynarodowym. 

 
W celu osiągnięcia powyższych zapisów, Komisja Europejska proponuje  

zastosowanie kombinacji różnych instrumentów w ramach ich wdrażania,  
w tym: 
− Prawodawstwo UE – (np. wnioski w sprawie zwalczania dyskryminacji poza 

miejscem pracy, praw pacjentów w ramach trans granicznej opieki zdrowotnej, 
poprawy funkcjonowania europejskich rad zakładowych); 

− Dialog społeczny – (zachęcanie przedstawicieli pracowników i pracodawców do 
pełnego wykorzystania możliwości oferowanych przez europejski dialog spo-
łeczny); 

− Współpraca pomiędzy państwami członkowskimi – (w szczególności wzmoc-
niona współpraca w obszarze ochrony socjalnej i integracji społecznej); 

− Finansowanie przez UE – (wykorzystywanie wspólnotowych funduszy stru- 
kturalnych, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz  
programu PROGRESS do celów związanych z zatrudnieniem i solidarnością 
społeczną); 
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− Partnerstwo, dialog i komunikacja – (zaangażowanie organizacji pozarządo-
wych, władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych stron i kon-
sultacje z nimi); 

− Zagwarantowanie, że wszystkie dziedziny polityki UE promować będą możliwo-
ści, dostęp i solidarność – (monitorowanie nowych inicjatyw pod kątem ich 
konsekwencji społecznych i związanych z zatrudnieniem). 

Europejska Strategia Zatrudnienia, Strategia Lizbońska oraz Otwarta Metoda 
Koordynacji są częścią dynamicznych zmian w kwestii ponownego zdefiniowa- 
nia społecznego wymiaru integracji europejskiej. Wprowadzenie reform i działania  
postępowe w tym zakresie są niezwykle ważną rolą poszczególnych państw  
członkowskich, które powinny aktywnie włączać się w realizację wszystkich celów 
szczegółowych.  

 
 

6. Skutki europejskich strategii dla polskiej polityki społecznej  
 
Na przykładzie doświadczeń zebranych w czasie funkcjonowania Europej-

skiej Strategii Zatrudnienia można stwierdzić, że zostały odnotowane pozytywne 
zmiany na rynku pracy. Pierwsze pozytywne efekty są również widoczne w Polsce. 
Chodzi tu przede wszystkim o spadek bezrobocia – w 2007 r. był on najniższy od 
1992 r. i wynosił 9,7%. Najszybciej spada stopa bezrobocia młodzieży (w 2007 r. 
21,7%, co oznacza spadek o 8,1% w porównaniu z 2006 r.). 

W ostatnich latach odnotowuje się również wzrost liczby osób bezro- 
botnych objętych różnego rodzaju aktywnymi programami rynku pracy, co z kolei 
przekłada się na ich aktywizację zawodową (w 2007 r. było to już 22,1% osób  
bezrobotnych). Podejmowane działania aktywizacyjne wpłynęły korzystnie na  
poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie odsetka osób wykluczonych spo-
łecznie. Więcej osób podjęło również działalność gospodarczą. 

Realizowane przez stronę polską programy z obszaru polityki społecznej 
stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawiają 
dokumenty strategiczne uchwalane na szczeblu wspólnotowym. 

Polska polityka społeczna kierując się wytycznymi wspólnotowymi w tym 
obszarze ukierunkowuje swoją politykę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokal-
nym na tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy, zachęcanie do lokowania 
inwestycji oraz rozwijanie wiedzy i innowacji. Przy urzeczywistnianiu wytycznych 
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zapisanych w strategiach UE zaangażowane są wszystkie podmioty polityki spo-
łecznej. Polska polityka społeczna musi rozwiązać ponadto kwestie niekorzystnego 
rozwoju demograficznego, która wpływa zarówno na sytuację polskiego rynku  
pracy, jak i systemu zabezpieczenia społecznego. 

Nie uda nam się z pewnością szybko osiągnąć zakładanego w Strategii  
Zatrudnienia współczynnika aktywności zawodowej, który pozostawał w Polsce  
w 2007 r. na jednym z najniższych poziomów UE-27 i wynosił dla ludności w wieku 
15–64 lata 63,2%35 wobec 70,5% w UE. Oznacza to konieczność zwiększenia  
w Polsce liczby miejsc pracy o 2 miliony. Wymaga to również wprowadzenia  
rozwiązań na rzecz pomniejszenia kosztów pracy. Zgodnie z wymogami stra- 
tegicznymi należy w Polsce wprowadzać ograniczenie możliwości przechodzenia 
na wcześniejsze emerytury, a także rozpocząć proces podwyższania średniej wieku 
opuszczających rynek pracy (dla kobiet z 54 do 58 lat, a dla mężczyzn z 62 do  
64 lat – do 2012 roku). 

Emerytury pomostowe dla osób, które pracują i pracowały na stanowiskach 
i w warunkach szczególnych, budzące u nas wiele kontrowersji, również mają zwią-
zek z naszym członkostwem w UE. Wymaga to wzmocnienia roli i rozwoju Funduszu 
Rezerwy Demograficznej oraz zreformowanie Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Spo-
łecznych na rzecz zmiany modelu funkcjonowania rent i emerytur rolniczych. Reali-
zacja wytycznych europejskich dokumentów oznacza dla polskiej polityki społecz-
nej dochodzenie w procesie konwergencji do spójności społeczno-gospodarczej  
i przestrzennej z innymi, lepiej rozwiniętymi regionami UE. 

 
 

7.  Podsumowanie  
 
Programy społeczne Unii Europejskiej realizujące założenia strategiczne 

obejmują swoim zasięgiem szeroką tematykę. Polska uczestniczy w najważniejszych 
programach dotyczących równouprawnienia, walki z wykluczeniem społecznym, 
promocją zatrudnienia, kształceniem ustawicznym, promocją i ochroną zdrowia.  

Założenia strategiczne zapisane w dokumentach UE opowiadają się za  
poszanowaniem powszechnych wartości, stanowiących nienaruszalne i niezbywal-
ne prawa człowieka, jak również za przestrzeganiem zasady wolności, demokracji, 

                                                 
35  Dane za: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa maj 2008 r. 
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równości i państwa prawa. W treściach programowych znajduje się także za- 
pewnienie, że Europa będzie podążać drogą cywilizacji, postępu i dobrobytu dla 
dobra wszystkich jej mieszkańców, także tych najsłabszych i najbardziej poszko- 
dowanych. Ponadto zintegrowana Europa zamierza pozostać kontynentem otwar-
tym na kulturę, wiedzę i postęp społeczny, pogłębiać demokratyczny charakter  
i przejrzystość swojego życia publicznego, a także dążyć do pokoju, sprawiedliwości 
i solidarności na świecie. Dokumenty UE podkreślają, że istniejąca w Europie różno-
rodność społeczeństw europejskich będzie pielęgnowana. Unia nie stawia sobie  
za cel pełnej harmonizacji polityki społecznej. Chce natomiast stworzyć solidne pod-
stawy socjalnego ustawodawstwa Wspólnoty.  

Powyższe deklaracje zobowiązują więc państwa członkowskie Unii Euro- 
pejskiej do realizacji głównych zadań polityki społecznej oraz zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego swoim obywatelom.  

Cele strategiczne są w różny sposób ważne i odnoszą się do sytuacji  
społecznej poszczególnych państw członkowskich. W jednych krajach wskaźniki  
i wytyczne nie mają odniesienia i zastosowania, gdyż państwa mają wysoki poziom 
rozwoju społeczno-ekonomicznego i przewyższają te minimalne normy i standardy 
uchwalane na szczeblu unijnym. Druga grupa państw tych słabiej rozwiniętych,  
potrzebuje kilku lub kilkunastu lat, aby osiągnąć przeciętny poziom wartości  
określonych w dokumentach wspólnotowych. Postanowienia wspólnotowe sta- 
nowią dla obywateli tych państw nadzieję na lepsze życie i warunki pracy w kraju 
ojczystym. Wdrażanie i dochodzenie do wysokich standardów społecznych napoty-
ka oczywiście na wiele trudności organizacyjnych i instytucjonalnych w poszczegól-
nych państwach. 

Bezsporny jest fakt, że strategie unijne są bardzo potrzebne. Dzięki uchwa-
lanym na szczeblu UE strategiom oraz wprowadzonej Otwartej Metodzie Koordyna-
cji państwa członkowskie muszą próbować dostosować i ulepszać swoje narodowe 
rozwiązania dotyczące spraw społecznych. Ponadto wytyczne zapisane w w/w stra-
tegiach mają swoje przełożenie w przyznawanych środkach finansowych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to więc z jednej strony pomoc meryto-
ryczna, a drugiej finansowa ze strony Unii Europejskiej na rzecz realizacji krajowych 
polityk społecznych. Zaletą uchwalanych strategii unijnych jest również zobowiąza-
nie państw członkowskich do przygotowywania przez ich rządy krajowych planów 
działań w określonym obszarze socjalnym. Dzięki tym narodowym strategiom  
decydenci na szczeblu państwowym mają rozeznanie w sytuacji i potrzebach spo-
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łecznych swojego kraju i wytyczają kierunki poprawy warunków pracy i życia dla 
swoich obywateli. W perspektywie kilkuletniej planują również wydatkowanie  
funduszy strukturalnych UE na poszczególne cele i priorytety o zasięgu krajowym  
i regionalnym. Pomaga to w sposób przemyślany zaplanować z kilkuletnim wy- 
przedzeniem zadania i cele do realizacji krajowej polityki społecznej na rzecz  
wyrównywania szans życiowych grup najsłabszych społecznie lub ekonomicznie. 
Ich realizacja natomiast powinna przebiegać, zgodnie z zasadą subsydiarności, na 
szczeblu lokalnym. 

Dzięki włączeniu polskiej polityki społecznej w proces realizacji celów  
i wytycznych europejskich strategii, które obecnie wyznaczają standardy i normy 
społeczne do końca 2010 roku, a przyznane unijne środki finansowe na te cele 
obejmują okres do 2013, o ich efektywności i skuteczności będzie się można wypo-
wiedzieć dopiero około 2015 r. Należy mieć nadzieję, że do tego czasu Polska  
w całości spełni kryteria i wymogi stawiane we wspólnotowych dokumentach  
strategicznych. 
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Cezary Miżejewski 
 
 

Narodowe strategie społeczne  
– czego po nich oczekiwać? 

 
 
 

1. Wprowadzenie 
 

Rola krajowych strategii polityki społecznej trudna jest do określenia, jeśli  

na problem spojrzymy z punktu widzenia ostatniego dwudziestolecia z uwagi na: 

− uwarunkowania ustrojowe – uwzględniające przemiany instytucjonalno-ustro- 

jowe i wpływ publicznych polityk krajowych na działania instytucji działających 

w sferze polityki społecznej; 

− uwarunkowania ideowo-polityczne – uwzględniające poglądy sił politycz-

nych, a także czasem pojedynczych decydentów politycznych oddziałujących 

na proces podejmowania decyzji politycznych (podejście polityczne); 

− uwarunkowania międzynarodowe – uwzględniające oddziaływania na kra-

jowe polityki publiczne, polityk ponadnarodowych i globalnych.  

Trudno wskazać na wyjątkowość któregoś z uwarunkowań. Każde z nich po-

łączone jest z innymi. Można jednak zauważyć prawidłowość zmian roli strategii  

w kontekście upływu lat przemian ustrojowych decentralizujących i dekoncen- 

trujących system polityki społecznej, oraz zdecydowanie wzrastającego od 2003 

roku uwarunkowania międzynarodowego związanego z akcesją Polski do Unii  

Europejskiej. 
Drugie spojrzenie na rolę krajowych strategii w sferze polityki społecznej  

zależne jest od ich funkcjonalnego umiejscowienia w realizacji polityk publicznych. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że strategie powinny odgrywać istotną rolę w reali-
zacji polityki społecznej państwa, jako jeden z jej istotnych instrumentów. Możemy 
powtórzyć za Jolantą Supińską, że wyróżnikiem – cechą właściwą – środkiem sto- 
sowanym przez politykę społeczną jest dążność do instytucjonalizacji, formalizacji  
i organizowania warunków życia dla całych zbiorowości (Supińska 1991, s. 9).  
Tym samym wymaga ona spojrzenia programowego (co chcemy osiągnąć), norm 
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prawnych, (w jaki sposób chcemy prowadzić nasze zamierzenia) oraz finansów  
(jakimi instrumentami finansowymi chcemy te zamierzenia przeprowadzić). Bez 
względu jaką orientację ideowo-polityczną przyjmiemy – państwo odgrywało  
i odgrywa istotną rolę w polityce społecznej. Niezależnie od systemu gospodar- 
czego, jak również modelu ustrojowego – wprowadzającego coraz szerszy zakres 
decentralizacji państwa, instrumenty państwowej polityki społecznej odgrywają 
znaczącą, jeśli nie decydującą rolę w całej polityce społecznej państwa rozumiane-
go, jako całokształt instytucji, podmiotów, grup i społeczności funkcjonujących  
w obrębie jednego organizmu państwowego. Tym samym należy zwrócić uwagę 
na funkcjonalny aspekt relacji instrumentarium krajowej polityki społecznej do 
wpływu innych podmiotów w szczególności jednostek samorządu terytorialnego  
i sektora społecznego. Wpływ strategii krajowych ulega przekształceniu wraz  
z systemem funkcjonalnym polityki społecznej. Istotnym – związanym z tym  
problemem – pozostaje również kwestia sposobu ich przygotowania i wpływu  
organizacji pozarządowych na ich przygotowanie. Ostatnią kwestią funkcjonalną  
– związaną z poprzednimi – jest problem ich wpływu na rzeczywistość – w wymia-
rze kreowania krajowych polityk publicznych, jak również polityk regionalnych  
i lokalnych.  

Tym samym możemy z funkcjonalnego punktu podzielić rolę strategii  
z uwagi na: 
− uwarunkowania strukturalne, uwzględniające zdefiniowanie działań strategicz-

nych w kreowaniu polityki społecznej; 
− uwarunkowania instytucjonalne, uwzględniające rolę strategii w kreowaniu po-

lityki krajowej, regionalnej, lokalnej i ich wzajemne oddziaływania i relacje; 
− uwarunkowania społeczne, uwzględniające wpływ społeczny na tworzenie,  

realizowanie i ocenę strategii krajowych. 
Zarówno spojrzenie historyczne, jak również funkcjonalne mają oczywiście 

ze sobą wiele wspólnych elementów i uwarunkowań.  
Warto, zatem zastanowić się, w jakim stopniu przedstawione wyżej uwa-

runkowania wpływają nie na modelowe, ale rzeczywiste kształtowanie roli strategii 
społecznych oraz ich wpływu na rzeczywistość polskiej polityki społecznej oraz jakie 
są lub były, możliwe funkcje ich realizacji i miejsca w realizacji polityki społecznej. 
Tekst ten nie stanowi jednak próby teoretycznego opisania uwarunkowań strategii 
krajowych, a skupia się na praktycznym wymiarze ich funkcjonowania w ostatnim 
dwudziestoleciu. Chodzi raczej o wskazanie, czy praca nad strategiami polityki  
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społecznej, które toną w dziesiątkach, jeśli nie setkach strategii rządowych ma jakie-
kolwiek uzasadnienie, oraz czy przekłada się – lub powinna przekładać się – na 
zmianę rzeczywistości społecznej w związku z realizacją polityk publicznych.  

 
 

2.  Strategia jako próba zaprojektowania ładu socjalnego 
 
Problem strategii społecznych, jako emanacji strategicznego myślenia  

o polityce społecznej pojawia się w Polsce od początku procesu transformacji  
po 1989 r. Zamiana systemu społeczno – gospodarczego musiała, co zrozumiałe, 
budzić również pytania o politykę społeczną. Należy jednak pamiętać, że w pierw-
szym okresie transformacji, jak ognia wystrzegano się słowa „planowanie” czy „stra-
tegie”, które kojarzyły się z poprzednim systemem społeczno-gospodarczym.  
30 listopada 1990 r. uchylono m.in. ustawę z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu 
społeczno-gospodarczym.  

Pierwszy dokument przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki  
Społecznej – i co ważne autoryzowany imiennie przez ministra Jacka Kuronia  
– w lipcu 1990 r. nosił nazwę „Założenia programu działań w zakresie pracy i polityki 
społecznej do 2000 r.” i wraz z załączonymi „Tezami o polityce społecznej” stanowił 
pierwszą poważną próbę dyskusji nad konstrukcją nowego ładu socjalnego. 

W istocie w tekście użyto pojęcia, iż są to „Założenia polityki społecznej”  
(Założenia 1990, s. 1). W owym czasie rząd z uwagi na zastany centralistyczny model 
gospodarczy dysponował bardzo poważnymi instrumentami finansowymi z uwagi 
na scentralizowanie budżetu, a więc ich skuteczność wówczas wdawała się możliwa 
do realizacji. Założenia po raz pierwszy nakreśliły ambitny plan budowy nowego 
pluralistycznego ładu społecznego, zakładającego odejście państwa od pełnienia 
wszystkich zadań w polityce społecznej oraz ukazującego nową formułę polityki 
społecznej. Wychodząc od praw socjalnych sformułowano cele i przesłanki zmian  
w polityce społecznej w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń, zabezpieczenia spo-
łecznego, ale również polityki mieszkaniowej i usług społecznych: 
− zapewnienia wszystkim równych praw, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, 
− tworzenia takich warunków życia i edukacji dzieciom i młodzieży, które wyrów-

nywałyby szanse i możliwości startu, 
− realizowania prawa do ochrony zdrowia i życia w zdrowym środowisku, 
− umożliwienia pracy i wszelkiej działalności gospodarczej, tym którzy chcą i mo-

gą pracować, 
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− gwarantowania prawa do godziwej, swobodnie wynegocjowanej płacy w bez-
piecznych warunkach i w takim wymiarze czasu pracy, który pozwala na uczest-
nictwo w życiu rodzinnym, wypoczynek, uczestnictwo w kulturze i życiu  
publicznym, 

− zapewnienia ludziom starszym warunków do godnego życia, 
− ochrony przed biedą tych, którzy nie mogą pracować, ani w inny sposób sami 

zapewnić sobie dostatecznych środków utrzymania, 
Dokument w zamiarze otwierający dyskusję i zadający szereg pytań, za-

strzegał jednocześnie, że nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich zamierzeń  
z uwagi na uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Tym samym wprowadzono 
samoograniczenie usprawiedliwiające nie zrealizowanie zamierzonych zmian w sys-
temie prawnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że dokument ten był chyba naj- 
bardziej ambitną formułą zaprojektowania ładu socjalnego. Żadna z późniejszych 
strategii nie wskazywała tak wysoko postawionej porzeczki. Nie ulega też wątpliwo-
ści, że zapisy tego dokumentu wpłynęły na kształtowanie rzeczywistości społecznej 
Polski, choć szereg zapowiedzi pozostało na papierze. 

Dyskusja ta, nie spotkała się z szerszym odzewem politycznym, ale była 
przedmiotem dyskusji naukowców. W 1992 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 
przeprowadził szereg seminariów, których efektem była publikacja Stanisławy Goli-
nowskiej, Mirosława Księżopolskiego, Jana Jończyka, Antoniego Rajkiewicza i Wa-
cława Szuberta O nowy model polityki społecznej w Polsce (1993). Jednocześnie  
w tym samym czasie ukazała się publikacja naukowców Instytutu Polityki Społecznej 
pod redakcją Mirosława Księżopolskiego i Jolanty Supińskiej Zagrożenia i szanse poli-

tyki społecznej w Polsce w okresie transformacji (1993). Tego typu zapisy oraz tego  
typu dyskusja pojawiła się w zasadzie tylko raz w pierwszych latach transformacji. 
Później kwestia strategii niosącej wizje ładu społecznego nie była już taka oczywista. 
Adam Kurzynowski, wskazując w 1999 r. podstawowe środki realizacji polityki spo-
łecznej państwa obok norm prawnych i środków finansowych z budżetu centralne-
go pokazywał również: specjalne programy w sferze społecznej np. ograniczanie 
bezrobocia, rozwój budownictwa mieszkaniowego, ochronę zdrowia, które prze-
znaczone byłyby do realizacji na terenie całego kraju lub w regionach. W progra-
mach tych uruchomione powinny być w sposób interwencyjny środki budżetowe, 
mające doprowadzić do sytuacji normalnej. W sumie państwo tworząc zasady  
ogólne polityki społecznej i jej finansowania określić powinno warunki realizacji  
regionalnej i lokalnej polityki społecznej (Kurzynowski 1999, s. 33). Tym samym  
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A. Kurzynowski nie uwzględnia myślenia strategicznego o polityce społecznej  
sprowadzając instrumenty programowe do działań stricte interwencyjnych. Takie 
spojrzenie przedstawione w końcu lat dziewięćdziesiątych XX w. uwarunkowane 
było pesymizmem środowiska naukowego nie tylko, co do roli strategii, ale w ogóle, 
co do myślenia strategicznego o polityce społecznej.  

Problem próby projekcji ładu społecznego w ramach strategii polityki  
społecznej pojawił się ponownie, w 2005 r. w trakcie dyskusji nad Strategią Polityki 
Społecznej 2007-2013. W debacie nad tym dokumentem Julian Auleytner zwrócił 
uwagę na potrzebę publicznego negocjowania długofalowych celów, które pozwo-
liłyby stworzyć niezwykle potrzebną wizję państwa opiekuńczego (Auleytner 2005, 
s. 272). Trudno jednak uznać, że debata odbyła się na poziomie rozstrzygnięć  
o charakterze zasadniczym a raczej dotyczyła kwestii szczegółowych. 

Wydaje się, że kreacyjna funkcja strategii oczekiwana i dyskutowana przez 
środowiska naukowe nie mogła się spełnić z jednego powodu. Próba zaprogramo-
wania ładu społecznego musiałaby oznaczać jasną wizję lub określony kierunek ide-
owo-polityczny podmiotów tworzących polską scenę polityczną. Tymczasem świat 
polskiej polityki trudny jest do rozróżnienia, jeżeli za kryterium przyjmiemy – kwestie 
społeczno-gospodarcze. Potwierdzają to zresztą badania opinii publicznej. Według 
badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2000 r. dla ponad połowy responden-
tów (52%) podział polskiej sceny politycznej na lewicę i prawicę wynika z podziałów 
historycznych. Odsetek zgadzających się z tym poglądem rośnie wraz wykształce-
niem (od 38% wskazań wśród osób z wykształceniem podstawowym, 47% z zasad-
niczym zawodowym do 64% z wykształceniem średnim i 72% z wyższym). Jedna 
czwarta ankietowanych (25%) jest zdania, że podział polskiej sceny politycznej  
wynika raczej z różnic w programach społeczno-politycznych (CBOS 2000). Nie ma  
tu miejsca na rozwinięcie tego wątku jednak wdaje się, że brak jasnych wartości  
w polityce, brak jasnego artykułowania interesów społecznych, przekłada się na  
brak długofalowych wizji o określonym znaku wartości. Przejście na pozycje  
pragmatyczne i technokratyczne w polskiej polityce społecznej powoduje istotne 
zagrożenie, o którym wspominał J. Auleytner. Stwierdził on, iż „polityka społeczna  

bez wartości stanęłaby w obliczu etycznego nihilizmu, czego wyrazem były wielokrotne 

próby uczynienia z niej rodzaju socjotechniki politycznej, obliczonej na techniczne  

i doraźne rozwiązywania wybranych kwestii w obrębie danego systemu ekonomiczne-

go” (Auleytner 2002, s. 18). Bez zmian w tym obszarze, mających wymiar dużo szer-
szy niż sfera polityki społecznej, trudno oczekiwać na spełnienie oczekiwań, że  
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strategie odegrają rolę kreowania rzeczywistości. Czy zatem należy czekać aż  
się zmienią politycy? Wydaje się, że jest to znakomity obszar oddziaływania środowi-
ska naukowego, który ma silnego sojusznika – co można uznać za paradoksalne  
– w działaniach i dyskusjach na poziomie Unii Europejskiej, jak również Rady  
Europy.  

 
 

3.  Strategia jako próba uporządkowania polityki Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej 
 

„Nie da się prowadzić skutecznej polityki społecznej bez spójnej i całościowej  

wizji” – tak podsumował w 2007 r. swoje przemyślenia były wicepremier i minister 
pracy Jerzy Hausner opisując politykę z lat 2001–2005 (Hausner 2007, s. 139).  
I rzeczywiście w przyjętej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Strategii Poli-
tyki Społecznej na lata 2002–2005. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, stwierdzono, 
że „rząd SLD-UP-PSL zdecydowanie wykracza w definiowaniu celów polityki społecznej 

poza wąskie ramy wyznaczone liberalną koncepcją równości szans”. Koncepcja ta, 
przypisująca państwu rolę pasywną, pozbawiona była braku klarownej wizji społe-
czeństwa a i dynamizm rozwojowy związany był wyłącznie z aktywnością i przezor-
nością jednostek. Rząd z wicepremierem J. Hausnerem deklarował i realizował na-
tomiast politykę zwiększania ogólnospołecznych szans życiowych, która zakładała 
równocześnie: 
− aktywność państwa, 
− samodzielność i zaradność jednostek, 
− mobilizowanie więzi społecznych oraz  
− pomocniczość państwa, zwłaszcza względem wspólnot lokalnych. 

Taka polityka społeczna integralnie wiąże działania w obszarze pracy, edu-
kacji, kultury, komunikacji społecznej i zabezpieczenia społecznego. Taka polityka  
z jednej strony kreuje szanse poprzez pobudzanie rynku, przedsiębiorczości i zapo-
biegliwości, a jednocześnie z drugiej strony świadomie kreuje zdolność jednostek  
i wspólnot do korzystania z tych szans, kreuje kapitał ludzki i społeczny (Strategia 
Polityki Społecznej 2002, s. 18).  

Jednak dokument ten pomimo dość jasnej deklaracji ideowej stanowił  
konstrukcję zupełnie inną. Był on dokumentem o charakterze znacznie bardziej ope-
racyjnym niż mogłoby to wynikać z deklaracji ideowych. Miał on, bowiem na celu, 
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uporządkowanie działań resortu pracy i polityki społecznej w obszarach: zatrudnie-
nia, ubezpieczeń społecznych, innych sfer zabezpieczenia społecznego (pomoc 
społeczna, świadczenia rodzinne, niepełnosprawność), dialog i partnerstwo spo-
łeczne. Zapisy miały charakter bardzo konkretnych działań – wraz z konkretnymi 
propozycjami zmian ustawodawczych. Pomimo faktu, że zapisy Strategii podlegały 
dość sporej krytyce z uwagi na zawężenie zapisów w istocie do działań resortu pracy 
i polityki społecznej (Grewiński 2003), to w dużym stopniu prowadziły one do istot-
nej koordynacji części obszaru polityki społecznej nadzorowanej przez resort.  

Nie jest bowiem tajemnicą, że działalność Ministerstwa Pracy i Polityki  
Społecznej wielokrotnie w swojej historii i bieżącej działalności ograniczała się do 
„bieżącego” reagowania na problemy społeczne. Często również reakcja na te pro-
blemy, miała i ma charakter działań nieskoordynowanych. Rozwiązania zawarte  
w Strategii próbowały te dziedziny porządkować i nadać im bardziej długofalowy 
charakter. Jej efektem stała się m.in. reforma systemu świadczeń rodzinnych, która 
pomimo wielu sprzeciwów stanowi obecnie jedną z osi systemu zabezpieczenia 
społecznego z nowatorskimi metodami obliczania progów dochodowych i nowych 
świadczeń rodzinnych. Z tego okresu pochodzi również cała nowa strategia aktyw-
nej integracji, która poprzez zatrudnienie socjalne, nowe formuły działania pomocy 
społecznej, na ekonomii społecznej kończąc, zyskała swoje – istotne miejsce w poli-
tyce społecznej państwa. Istotnym elementem ówczesnej strategii było również 
zaprojektowanie działań o wymiarze europejskim. Mieliśmy tam działania o cha- 
rakterze operacyjnym związanym ze zbliżaniem ustawodawstwa polskiego do 
ustawodawstwa unijnego, przygotowania do absorpcji Europejskiego Funduszu 
Społecznego i co ważne, osiągnięcie międzynarodowych standardów socjalnych. 
Zapowiedziano m.in. ratyfikowanie do 2004 r. fundamentalnej dla zabezpieczenia 
społecznego Konwencji nr 102 o minimalnych normach zabezpieczenia społeczne-
go z 1952 r., oraz innych konwencji MOP np.: ratyfikowanie do 2005 r. Zrewidowanej 
Europejskiej Karty Społecznej. Konwencja nr 102 została ratyfikowana 21 sierpnia 
2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) zaś Zrewidowana Europejska Karta Społeczna 
została podpisana przez Polskę 25 października 2005 r.  

Tym samym, co warto zauważyć realizowano działania dotyczące budowy 
ładu socjalnego tworząc je za pomocą celów operacyjnych, nie określając do- 
celowej wizji w dokumencie. Można to potraktować, jako operacyjne budowanie 
fundamentów pod konstrukcję nowego ładu społecznego. Same te zobowiązania 
nie zmieniają jednak rzeczywistości, stanowią jednak istotny element porządkujący 
dalsze działania programowe.  
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4.  Strategia jako próba konsensusu społecznego 
 
Jacek Kuroń w swoim eseju programowym z 1994 r. wskazał na niebagatel-

ną rolę dialogu społecznego. Opisując wówczas narzędzia programowe w polityce 
społeczno-gospodarczej, stwierdził m.in. „Już od początku prac programowych, to 

 jest od sformułowania idei, konieczny jest udział partnerów społecznych. Robiliśmy  

to skutecznie przy Pakcie o Przedsiębiorstwie Państwowym i na mniejszą skalę przy  

innych projektach. Są sprawy, które wymagają formalnych paktów społecznych, ale 

wszystkie programy muszą być społecznie zaakceptowane. (…) Właśnie tego typu  

działań, i to na większą skalę, zwłaszcza z partnerami społecznymi potrzeba każdemu 

programowi” (Kuroń 1994, s. 32-33). Jacek Kuroń, jak mało który polityk widział  
potrzebę nie tylko społecznej legitymizacji działań rządowych, lecz również potrze-
bę konsensusu w określaniu celów strategicznych. Jednak debata nad założeniami 
polityki społecznej z 1990 r. nie okazała się z rożnych powodów możliwa. W dużej 
mierze wynikała ona z dominacji myślenia kategoriami gospodarczo – fiskalnymi, 
które przesłoniły możliwość zarówno dyskusji, jak i systemowych rozwiązań. Wynika-
ła również z kwestii rządowych osobowości, czyli prymatu myślenia Leszka Balcero-
wicza wobec innych ministrów ówczesnego rządu. Należy pamiętać, że również 
jednostkowa inicjatywa Paktu o Przedsiębiorstwie Państwowym podjęta przez Jacka 
Kuronia na fali strajków nie cieszyła się zbytnim poparciem Leszka Balcerowicza  
(Balcerowicz 1994, s. 103).  

Nową, bardzo znacząca inicjatywę podjął w 2002 r. ówczesny minister pracy 
i polityki społecznej Jerzy Hausner. Inicjatywa ta była związana z przygotowywanym 
procesem akcesji Polski do Unii Europejskiej i związanym z tym podpisaniem 
Wspólnego Memorandum Polski i UE o Integracji Społecznej (Joint Inclusion Memo-

randum). W istocie zobowiązania europejskie wymagały od Polski przygotowania 
dokumentu programowego będącego pierwszym Krajowym Programem na rzecz 
Integracji Społecznej. Unia nie wymagała od nas dokumentów strategicznych,  
a jedynie dość ogólny dokument zarysowujący ocenę zjawiska wykluczenia  
społecznego w danym kraju oraz określenia, na ile polityka prowadzona przez  
administrację jest do tego dostosowana. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
zaproponowało wówczas przygotowanie zupełnie nowego dokumentu – Naro- 
dowej Strategii Integracji Społecznej, która obejmowałaby horyzont czasowy  
do 2010 r. Elementem wyróżniającym tę strategię było powołanie specjalnego  
zespołu zadaniowego, którego celem było: analiza sytuacji i stanu badań zjawis- 
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ka wykluczenia społecznego; przygotowanie założeń Narodowej Strategii wraz  
z niezbędnymi instrumentami prawnymi, udział w pracach nad Joint Inclusion Me-

morandum (JIM) oraz przeprowadzenie konsultacji założeń narodowej strategii  
z partnerami społecznymi. W skład zespołu weszli przedstawiciele administracji  
rządowej, organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych i tradycyjnych 
partnerów społecznych. Co więcej w pracach zespołu, jak i grup roboczych obowią-
zywała zasada konsensusu, co oznaczało, że każdy dokument programowy musi 
mieć akceptację wszystkich uczestników zespołu pochodzących z bardzo różnych 
środowisk. Była to również pierwsza istotna próba uspołecznienia procesu myślenia 
strategicznego.  

W sierpniu 2004 r. najpierw zespół, a następnie Rada Ministrów przyjęła 
NSIS. W Strategii wskazano problemy priorytetowe, które zostały określone na pod-
stawie analizy ok. 100 wskaźników zestawionych w ramach kilkunastu domen życia 
społecznego. Do najważniejszych zaliczono: 
− wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz poprawę jakości 

kształcenia na poziomie gimnazjalnym i średnim, 
− upowszechnienie kształcenia wyższego z dążeniem do lepszego dostosowania 

tego kształcenia do potrzeb rynku, 
− radykalne ograniczenie ubóstwa skrajnego, 
− zmniejszenie tendencji do wzrostu różnic dochodowych, 
− ograniczenie bezrobocia długookresowego i bezrobocia wśród młodzieży, 
− zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
− upowszechnienie kształcenia ustawicznego, 
− powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz objęcie dzieci i młodzieży progra-

mami zdrowia publicznego, 
− wzrost dostępu do lokali dla grup najbardziej zagrożonych bezdomnością; 
− rozwój pomocy środowiskowej, 
− zaangażowanie obywateli w działalność społeczną oraz dostęp do informacji 

obywatelskiej i poradnictwa, 
− realizacji NSIS przez samorządy terytorialne (Narodowa Strategia 2004, s. 70–72). 

 
Zgodnie z celami strategii, zobowiązano jednocześnie rząd do: 

− wypracowania – w konsultacji z samorządami, organizacjami pozarządowymi  
i partnerami społecznymi – celów strategicznych długofalowej polityki społecz-
nej w Polsce, 
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− przygotowania (w możliwe szybkim terminie) Krajowego Planu Działań na  

rzecz integracji społecznej, uwzględniając w nim priorytety NSIS, jak również 

stanowiska środowisk samorządowych, pozarządowych i partnerów społecz-

nych, 

− zorganizowania kompleksowych działań na rzecz promocji problematyki inte-

gracji społecznej, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w śro-

dowiskach lokalnych, 

− uregulowania w sposób prawny przygotowania krajowych programów na rzecz 

integracji społecznej i ich ewaluacji, 

− stworzenia Krajowych Obserwatoriów Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego, 

jako niezależnego zespołu instytucji naukowych, finansowanych ze środków 

publicznych, 

− powołania Narodowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który będzie finan-

sować i wspierać działania zawarte w NSIS (Komunikat po Radzie Ministrów  

– 3.08.2004 r. www.kprm.gov.pl). 

 

Atut w postaci partnerskiego przyjęcia dokumentu oraz szeroka akcja pro-

mocyjna zaowocowały kilkoma efektami mającymi wymiar zarówno programowy, 

organizacyjny, jak i finansowy. Po pierwsze, szeroka akcja promocyjna w samorzą-

dach lokalnych (pomimo milczenia mediów centralnych) zwróciła uwagę środowisk 

lokalnych na problematykę integracji społecznej. Po drugie, środowiska reprezentu-

jące organizacje społeczne uznając się za współtwórców strategii, uznały priorytety 

NSIS za zwoje odwołując się do nich w regionalnych i lokalnych strategiach spo-

łecznych. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od oceny jakości dokumentu czy 

trafności ujętych tam priorytetów, sposób jego przygotowania i promocji był jed-

nym z najistotniejszych czynników myślenia o integracji społecznej w Polsce. Warto 

również zwrócić uwagę, że pomimo zmian rządowych i koalicyjnych po 2004 r.  

dorobek prac został częściowo zaadoptowany w kolejnych latach, czego przy- 

kładem może być kontynuacja do 2013 r. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jako 

krajowego programu operacyjnego czy też przygotowanie ustawy o zasadach pro-

wadzenia polityki społecznej, nad którą trwały prace zarówno w IV jak i V kadencji 

Sejmu RP. 
 
 



 

 

179 

5. Strategia jako próba zaprogramowania polityk publicznych 
 
Gdyby każdy z polityków społecznych zastanawiałby się nad sensem wej-

ścia Polski do Unii Europejskiej, zawsze pojawiłby się aspekt oddziaływania UE na 
polskie polityki publiczne, również w wymiarze strategicznym. Pomimo różnego 
rodzaju zarzutów o zbiurokratyzowaniu lub niezwykle długim procesie podejmo-
wania decyzji europejskich, nie ulega wątpliwości, że działania wspólnotowe wymu-
szają na Polsce dwa elementy. Po pierwsze, jest to konieczność znacznie bardziej 
długofalowego myślenia o charakterze programowym – co implikuje potrzebę po-
siadania strategii. Po drugie, jest to konieczność realizowania skoordynowanych 
działań w sferze polityki społecznej, które do tej pory stanowiły raczej margines poli-
tyki społeczno-gospodarczej państwa. Zarówno jeden, jak i drugi element kreowa-
nia rzeczywistości uwarunkowany jest oczywiście otrzymaniem środków finanso-
wych z funduszy strukturalnych Unii Europejskich. W istocie oznacza to tworzenie 
strategii pod instrumenty finansowe. Byłoby jednak uproszczeniem myślenie,  
że stanowić to może jedynie prostą i biurokratyczną formę reakcji na bodźce  
europejskie. W istocie wpływ europejski stał się niepowtarzalną szansą wpływu  
na kreowanie strategii polityki społecznej i krajowych polityk publicznych.  

Pierwsze próby wykorzystania siły oddziaływania wpływu europejskiego  
nastąpiły po rozpoczęciu uczestnictwa Polski w otwartej metodzie koordynacji  
w obszarze integracji społecznej, a następnie szerzej – zabezpieczenia społecznego  
i integracji społecznej. Ten element działań został w istocie zlekceważony przez  
szersze gremia polityczne. Jeden z dokumentów programowych wynikający z przy-
jętego w grudniu 2003 r. Wspólnego Memorandum Polski i UE o Integracji Spo- 
łecznej (Joint Inclusion Memorandum), uważany był raczej za niszową dyskusję  
programową, uznając prymat Krajowego Programu Reform, jako dokumentu  
związanego ze ścisłą integracją, zwłaszcza w wymiarze finansowym i gospodar- 
czym.  

Dlatego też dyskusje nad krajowymi programami miały charakter ograni-
czony. Przyjmowanie programów na lata 2004–2006, 2006–2008 odbywało się bez 
szerszej dyskusji, jak również, – co ważniejsze – bez poważniejszych sporów poli-
tycznych. Wydawało się, że jest to kolejny dokument, który zostanie napisany  
i odłożony na półkę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. W kontekście przy-
gotowywanych programów, we wrześniu 2005 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię 
Polityki Społecznej 2007–2015 (Strategia Polityki Społecznej 2005). 
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Tymczasem nadszedł rok 2006, w którym rozpoczęły się poważne dyskusje 
nad nową perspektywą finansową. Tym razem perspektywą traktowaną już poważ-
nie po pierwszym dwuletnim okresie przygotowawczym. W październiku 2006 r. 
Rada UE przyjęła Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla polityki spójności. W doku-
mencie wskazano wytyczną, której celem jest zwiększenie liczby i poprawa jakości 
miejsc pracy. Wytyczna ta, określiła priorytety obejmujące przyciągnięcie na rynek 
pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób oraz zmodernizo-
wanie systemów zabezpieczenia społecznego, zwiększenie zdolności adaptacyjnych 
pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy, zwiększenie inwe-
stycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i podnoszenie umiejętności. W zasa-
dzie, każdy w tym dokumencie mógł wyczytać idee, które mieściłyby się w nurcie 
proponowanym przez Radę UE.  

Jednak dokumenty strategiczne i programowe przygotowane w MPiPS 
spowodowały wyraźne sprofilowanie dyskusji. W toczonych od stycznia do czerwca 
2007 r. negocjacjach z Komisją Europejską nad Programem Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, obejmującym całość wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego z 28 września 2007 r., Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia 
Programu do realizacji. Gdy uważnie przyjrzymy się jego zapisom widzimy, że duża 
cześć zapisów Programu uwzględnia w dużym stopniu dorobek Narodowej Stra- 
tegii Integracji Społecznej oraz Strategii Polityki Społecznej na lata 2007–2013  
(PO KL, s. 46). Istotnym elementem wpływającym na operacjonalizację Progra- 
mu były też zapisy Krajowego Programu „Zabezpieczenie społeczne i integracja 
społeczna na lata 2006–2008” (Program Operacyjny 2007, s. 134–136). Nie ulega 
wątpliwości, że zapisy tych dokumentów strategicznych znalazły swoje odzwiercie-
dlenie w zapisach Programu. Warto szczególnie zwrócić uwagę na Priorytety I oraz 
Priorytet VII, dotyczące integracji społecznej. Wychodząc od zdefiniowania zjawiska 
wykluczenia społecznego, diagnozy, jak i proponowanych rozwiązań, stanowią one 
realizację zaplanowanych, zarówno w Strategii, jaki i Krajowych Programach priory-
tetów i kierunków działań.  

 
 

6.  Strategia jako próba nowego otwarcia programowego 
 
Patrząc całościowo na dwudziestolecie strategii społecznych widzimy, że  

w różnych okresach odgrywały one różne funkcje i zadania. Zależnie od czasu były 
to strategie, które:  
− nakreślały wizje ładu społecznego, 
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− określały kierunki strategiczne administracji rządowej; 
− określały dialog i próby społecznego wypracowania kierunków strategicznych, 
− wpływały na regionalne i lokalne strategie społeczne. 

W zasadzie każda z przyjętych dotychczas strategii miała inną filozofię, inny 
nieco zamiar lub skutek. W zasadzie można stwierdzić, że każdy z tych elementów 
jest niezbędny, że każdy powinien znaleźć się w strategii. Jednak dotychczasowa  
– przedstawiona wyżej – praktyka dowodzi, że żadna z dotychczasowych nie obej-
mowała wszystkich elementów, które moglibyśmy uznać za niezbędne.  

Powstaje natomiast pytanie, co zrobić w takiej sytuacji, aby połączyć te 
wszystkie aspekty w jedność. Jednym z praktycznych rozwiązań, które próbowały tę 
kwestię uporządkować była próba przyjęcia aktu prawnego Ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki społecznej (druk sejmowy nr 665), która miała określić zakres 
podmiotowy – ta sfera notabene była najsłabszym ogniwem dotychczasowych 
rozważań strategicznych. Ustawa miała również określić metodologię tworzenia 
strategii, sposób ich przygotowania, w tym udziału partnerów społecznych, monito-
ringu i ewaluacji. Niestety rząd w swoim stanowisku zarzucił w tym przypadku „chęć 
biurokratyzowania” (stanowisko rządu z 5 listopada 2008 r.) negatywnie oceniając 
przedstawioną koncepcję. Należy zatem rozważyć inne – alternatywne – sposoby 
działania. Nie ulega wątpliwości, że powinno się zdecydowanie powrócić do po-
ważnej dyskusji o podstawowych wartościach i podstawowych wyzwaniach konsty-
tuujących ład socjalny. Obok dyskusji o europejskim modelu socjalnym powinna 
powrócić dyskusja o kontekście polskim i nie tylko, przez pryzmat środków europej-
skich. Drugim elementem powinna być próba metodologicznego ujęcia zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego polityki społecznej na poziomie krajowym.  
Metodologie takie tworzone są dla lokalnych strategii społecznych, natomiast nie 
istnieje na poziomie krajowym żaden sprecyzowany metodologiczny pogląd, co 
faktycznie oznacza spójna polityka społeczna. Kolejnym elementem jest kwestia 
uruchomienia społecznej aktywności w dyskusji nad wyzwaniami polityki społecz-
nej. Wydaje się, że dobrym motywem są tu inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach 
Europejskiej Agendy Społecznej. Szczególnie dobrym momentem na dyskusję jest 
perspektywa 2010 roku, jako Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym. 2010, jest również rokiem, który kończy perspektywę Narodowej  
Strategii Integracji Społecznej czyniąc możliwość dokonania podsumowania roli 
strategii społecznych. Nie ulega wątpliwości, że należy i powinno się wykorzystać 
wszystkie sprzyjające okoliczności do nowego otwarcia w myśleniu i działaniu  
o strategicznym wymiarze polityki społecznej. 
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Marcin Kawiński 
 
 

Strategia w polityce społecznej  
na przykładzie polskiej reformy emerytalnej 

 
 
 
1. Wprowadzenie 

 
Strategia emerytalna traktowana jako spójny system jest modelowym  

i w praktyce trudnym do urzeczywistnienia projektem. Z uwagi na problem akceptacji 
społecznej, konsens społeczny czy warunki gospodarcze trudno jest realizować po-
szczególne punkty charakterystyczne dla dobrze określonej strategii. Trudności z jed-
noznacznym określeniem misji państwa, szczególnie w odniesieniu do konkretnych 
obszarów polityki społecznej, daleko idąca deklaratywność celów często ogłaszanych 
na potrzeby kampanii wyborczych, jak również zmienność sytuacji gospodarczej 
sprawiają, że przypadkowość jest elementem naturalnym. Nie oznacza to bynajmniej, 
że należy rezygnować z opracowania strategii. Wręcz przeciwnie, wraz z ogranicza-
niem zasobów przeznaczanych na finansowanie polityki społecznej coraz ważniejsze 
jest skuteczne i efektywne ich użycie. Skomplikowanie i wielowątkowość zagadnień 
związanych z reformą emerytalną w Polsce zmusza do skupienia się w niniejszym 
opracowaniu na zagadnieniach najważniejszych elementów strategii. 

 
 

2.  Misja 
 

Zabezpieczenie emerytalne uważane było przez długi okres za domenę 

państwa. Przeświadczenie to powstało w okresie powojennym i dotyczy zarówno 

krajów kapitalistycznych jak i dawnych krajów socjalistycznych. W przypadku Polski 

do reformy z roku 1999 system publiczny stanowił w zasadzie wyłączne zabezpie-

czenie Polaków na okres starości36. Tzw. stary system emerytalny zapewniał środki  

                                                 
36  W roku 1978 wprowadzono ubezpieczenie emerytalne rolników, istniała też możliwość uzyskania 

emerytury państwowej w zamian za zrzeczenie się ziemi uprawnej. 
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na starość w określonej wysokości pod warunkiem przepracowania odpowiedniego 

okresu (Księżopolski 2004, s. 195 i nast.) Jednak formuła i sposób obliczania świad-

czeń umożliwiał dużą redystrybucję. Mimo pewnych zmian dokonanych tzw. usta-

wą rewaloryzacyjną z 17 października 1991 r. dominująca rola państwa została 

utrzymana (Golinowska 1995, s. 83). Wraz z przeprowadzoną reformą emerytalną 

zmianie uległa misja państwa w tym zakresie. W tzw. nowym systemie emerytalnym 

państwo zapewnia organizację systemu emerytalnego, który służyć ma obywatelom 

do systemowego gromadzenia uprawnień i kapitałów na okres starości. W o wiele 

mniejszym zakresie państwo zapewnia świadczenia w określonej wysokości, choć 

należy podkreślić, że nie wycofało się całkowicie z tego, istnieje, bowiem płacowa 

waloryzacja uprawnień w części repartycyjnej, kategoria minimalnej wymaga- 

nej stopy zwrotu w ramach części kapitałowej i minimalnej emerytury. Odejście od  

systemu zdefiniowanego świadczenia było najważniejszym elementem reformy 

emerytalnej. 

Przyczyny zmiany misji państwa miały głównie podłoże ekonomiczne. 

Zmiana struktury demograficznej oraz bardzo rozwinięte przywileje emerytalne  

w przyszłości zmusiłyby do przeznaczenia na emeryturę coraz większej części PKB, 

zmniejszając równocześnie wydatki w innych sferach (Góra 2003, s. 62 i nast.). Jed-

nak szukając podstaw do zmiany misji państwa w zakresie systemu emerytalnego 

należy uwzględnić również pozaekonomiczne aspekty. Choć wielu autorów wska- 

zuje, że po roku 1989 była w Polsce realizowana reaktywna polityka społeczna  

(Golinowska 2006, s. 23), to na podkreślenie zasługuje fakt, że reformy emerytalne  

w większym stopniu niż jakiekolwiek inne działania w ramach polityki społecznej 

zmieniły kierunek i zakres redystrybucji na długie lata. Można się tutaj doszukiwać 

realizacji koncepcji indywidualnej odpowiedzialności oraz prób reorientacji spra-

wiedliwości społecznej. 

Analizując różne paradygmaty polskich reform społecznych okresu 1989– 

–2003 należy zauważyć, że w przypadku reformy emerytalnej dość silnie zaważył 

paradygmat przenikania się lub wręcz ścierania się rozwiązań modelowych propo-

nowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz Bank Światowy (Rymsza 

2004, s. 224–232). Reorientacja misji zabezpieczenia emerytalnego wynikała raczej  

z potrzeby zmian, aniżeli była wynikiem ewolucji modelu, koncepcji polityki spo-

łecznej. Tutaj wciąż brak jest spójności między szczegółowymi politykami społecz-

nymi, chociaż wiele zostało zrobione w ramach np. rynku pracy.  
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Konsekwencją zmiany misji państwa w zakresie systemu emerytalnego jest 
zwiększenie odpowiedzialności obywateli za osiągnięcie pożądanego standardu 
emerytalnego (por. Golinowska 1999). Ograniczenie roli państwa w tym zakresie  
jest jednak mało nagłaśniane, jak również nie towarzyszą temu elementy zachęcają- 
ce do indywidualnej zapobiegliwości. Brak świadomości zmiany misji państwa  
w zakresie systemu emerytalnego stanowi poważne zagrożenie dla spełnienia  
indywidualnych oczekiwań w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. 

 
 

3.  Cele 
 
Podstawowym celem reformy emerytalnej w Polsce było zapewnienie  

stabilności finansowej (por. Golinowska, Czepulis-Rutkowska, Szczur 1997, s. 193; 
Ministerstwo Polityki Społecznej 2005, s. 8 i nast.). Wynikało to ze wspomnianej  
już niekorzystnej struktury demograficznej, która w przyszłości przyczyni się do 
zwiększenia obciążenia systemu repartycyjnego. Podkreślenia wymaga jednak i to, 
że problem pogłębiły znacząco działania legislacyjne w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia, zwiększające przywileje emerytalne wybranych grup zawodo-
wych (Golinowska 1995, s. 79–80), oraz wypychanie osób bezrobotnych z rynku  
pracy poprzez kierowanie ich na wcześniejszą emeryturę lub oferując świadczenia 
przedemerytalne w latach dziewięćdziesiątych. 

Znaczenie powyższych czynników można pokazać na przykładzie wy- 
branych parametrów demograficznych lub wskaźników rynku pracy. Najbardziej 
znacząca jest zmiana struktury demograficznej, choć nie bez znaczenia jest też  
sytuacja rynku pracy. Na podstawie prognozowanych zmian w tych dwóch obsza-
rach powstają symulacje finansowej samodzielności systemu emerytalnego (Chłoń- 
-Domińczak 2002). Nie podważając funkcji i znaczenia takich prognoz należy zwró-
cić uwagę na zmienność niektórych istotnych parametrów lub wątpliwości co do 
przyjętych trendów. 

Jednym z podstawowych czynników dla systemów emerytalnych jest dłu-
gość pobierania emerytury, która jest uzależniona od momentu przejścia na emery-
turę oraz przeciętnego dalszego trwania życia. Wszelkie ustalenia dotyczące wieku 
emerytalnego niezmiennie budzą protesty i należy brać pod uwagę, że obecne 
ograniczenia wcześniejszych emerytur w przyszłości mogą zostać zmienione pod 
wpływem różnych grup nacisku. Polskie wyobrażenia odnośnie wieku emerytalnego 
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są nadal dość odległe od wieku ustawowego. Ponadto wciąż nierozwiązany jest 
problem wieku emerytalnego kobiet, o pięć lat niższego niż w przypadku mężczyzn. 
Pierwotna wersja reformy zawierała zrównanie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn, jednak z obawy o utratę akceptacji społecznej całej reformy zrezygnowano  
z tego elementu.  

Warto zwrócić uwagę, że posunięcia reformatorskie są czasami niweczone 
przez najwyższe organy w państwie. Np. reakcje Sejmu, Senatu i Prezydenta RP po 
protestach górniczych w lipcu 2005 roku zniweczyły odważną próbę ograniczenia 
przywilejów górniczych. Samo słowo przywilej jest tutaj zresztą niewłaściwe, gdyż to 
właśnie zapisy prawne pozwalające na wcześniejsze emerytury powodują, że górni-
cy pracują w warunkach szkodliwych przez okres wywołujący niezdolność do pracy 
lub znaczący ubytek zdrowia. 

 
Tabela 16. Preferowany i oczekiwany wiek przejścia na emeryturę w Polsce (w %, mediana wieku) 

Oczekiwany wiek przejścia na emeryturę 

poniżej 55 lat 31,1 

od 56 do 60 lat 44 

od 61 do 65 lat 24,2 

powyżej 65 lat   0,6 

mediana wieku 59,4 

Preferowany wiek przejścia na emeryturę 

poniżej 55 lat 65,7 

od 56 do 60 lat 27,9 

od 61 do 65 lat   5,7 

powyżej 65 lat   0,7 

mediana wieku 53,5 

Źródło: Federal Institute for Population Research 2006, s. 28.  

 
Praca jako taka nie powinna prowadzić do niezdolności do pracy. Innym 

przykładem są wyroki Sądu Najwyższego w sprawie możliwości zwolnienia pracow-
nika, gdy jedyną przesłanką jest osiągnięcie wieku i nabycie uprawnień emerytal-
nych Dopiero uchwała składu 7 sędziów z 21.01.2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08) 
stwierdziła jednoznacznie, że „osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do 
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emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę  

przez pracodawcę” (art. 45 § 1 k. p.). Poprzednie orzeczenia nie były w tej kwestii jed-
nomyślne. To wszystko wskazuje jak delikatną i czasami nieprzewidywalną materią 
jest wprowadzanie reform. 

Jednak niepewność dotyczy również założeń bazujących na naukowych 
przesłankach, jakim jest chociażby przeciętne dalsze trwanie życia. Trendy demogra-
ficzne wyznaczane nawet na 50 lat, mają z założenia wskazać kierunki zmian, nato-
miast trudno z dużym prawdopodobieństwem na ich podstawie określać przyszłe 
przepływy finansowe. Ponadto przeciętne dalsze trwanie życia jest prezentowane 
na podstawie statycznych tablic trwania życia, nieuwzględniających dynamiki  
zmian wzorców umieralności charakterystycznych dla poszczególnych kohort.  
Dotyczy to np. określenia przeciętnego dalszego trwania życia na emeryturze. Wyli-
czenia oparte na bieżących tablicach niedoszacowują ryzyka dożycia określonego 
wieku przez przyszłych emerytów (Szumlicz, Więckowska, Bijak 2007).  

Innym niezwykle ważnym wskaźnikiem jest aktywność zawodowa, w Polsce 
od wielu lat kształtująca się na bardzo niskim poziomie (Golinowska 2006, s. 172–173). 
Należy podkreślić, że ewentualny wzrost tego czynnika jest długotrwałym proce- 
sem społecznym. W Polsce, gdzie nadal nadużywanie świadczeń społecznych nie  
jest powszechnie piętnowane, trudno będzie osiągnąć gwałtowny wzrost tego  
wskaźnika. Nie powinno się również przeceniać wpływu zreformowanego systemu 
emerytalnego na wzrost aktywności zawodowej. 

Oprócz podstawowego celu reformy emerytalnej, jakim jest zapewnienie 
stabilności finansowej systemu emerytalnego w literaturze przedmiotu wskazuje  
się dodatkowo m.in.: aktuarialną neutralność międzypokoleniową (zwiększenie  
sprawiedliwości między-pokoleniowej), indywidualizację systemu emerytalnego, 
poprawę zabezpieczenia przed ubóstwem i lepszą ochronę pracowników, do  
których warto się ustosunkować w kontekście Polski. 

Aktuarialna neutralność międzypokoleniowa (zwiększenie sprawiedliwości 
międzypokoleniowej) jest wbrew pozorom zagadnieniem dość skomplikowanym, 
ponieważ powinna uwzględniać również inne pozaemerytalne transfery (Gulbrand-
sen, Langsether 2000, s. 76 i nast.). Z pewnością zaproponowane w Polsce rozwią-
zanie zapewni znaczące zwiększenie aktuarialnej neutralności międzypokoleniowej, 
chociaż zwrócić trzeba uwagę na dwa zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem jest 
wpływ systemu na kierunki i wielkość transferów między pokoleniami. Obecnie  
widoczny jest stosunkowo duży jak na gospodarstwo emeryckie udział transferów 
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gotówkowych gospodarstw emeryckich do innych gospodarstw domowych (po-
nad 5% w roku 2006) (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 2008), nie wspomi-
nając o transferach niepieniężnych. Drugim zagadnieniem jest udział emerytów  
w bieżącym wzroście PKB oraz uzależnienie wysokości świadczenia od sytuacji  
gospodarczej. Nowy system emerytalny, a w szczególności część kapitałowa zna-
cząco skomplikowała to zagadnienie wprowadzając ryzyko wyceny kapitału emery-
talnego w momencie wykupywania świadczenia emerytalnego (Stańko 2008) oraz 
planowane utrzymanie siły nabywczej emerytur w oparciu o waloryzację (część  
repartycyjna) i wyniki inwestycyjne zakładów emerytalnych (część kapitałowa)37. 

Trudno uznać, aby nowy system emerytalny miał na celu poprawę zabez-
pieczenia przed ubóstwem i lepszą ochronę pracowników. Zmniejszenie stan- 
dardowej stopy zastąpienia z obecnej około 60% (Stopa zastąpienia w roku 2007 
wyniosła 59,2%) (Zakład Ubezpieczeń Społecznych maj 2008, s. 38) do przewidy- 
wanej 40–50% (Szumlicz 2008) trudno uznać za poprawę zabezpieczenia przed 
ubóstwem, nawet, gdy weźmie się pod uwagę wzrost siły nabywczej przyszłej, tym 
bardziej, że w sposób istotny ograniczono redystrybucję w nowym systemie emery-
talnym38. Na usprawiedliwienie można wskazać, że emeryci nie są obecnie grupą 
społeczną szczególnie narażoną na ubóstwo (Kurowska 2009). W kontekście redy-
strybucji warto wskazać, że dość mocno podkreślaną przewagą nowego system 
emerytalnego miała być większa odporność na manipulacje polityczne.  

Postulat indywidualizacji systemu emerytalnego został wprowadzony bar-
dzo konsekwentnie poprzez zastosowanie zarówno w części repartycyjnej jak i kapi-
tałowej zdefiniowanej składki. Wymusiło to utworzenie systemu indywidualnych 
kont i rachunków w tzw. I i II filarze, na których zapisywane są odpowiednio upraw-
nienia i kapitały gromadzone przez poszczególnych ubezpieczonych. Warto w tym 
momencie podkreślić, że tym samym ryzyko uzyskania emerytury w odpowiedniej 
wysokości w dużej części zostało przerzucone na ubezpieczonych. 

Celem szczególnie mocno podkreślanym a wynikającym z obniżenia stan-
dardowej stopy zastąpienia i indywidualizacji systemu emerytalnego było zwiększe-
nie udziału prywatnych oszczędności w finansowaniu świadczeń emerytalnych.  

                                                 
37   Założenia zawetowanej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur 

kapitałowych. 
38   Środkiem redystrybucji jest w nowym systemie emerytalnym konstrukcja emerytury minima- 

nej (24% przeciętnego wynagrodzenia), która należy się po spełnieniu kryteriów stażu pracy, tj.  
20 i 25 lat, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. 
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Cel ten z pewnością nie został osiągnięty, o czym świadczy zmniejszająca się liczba 
aktywnych indywidualnych kont emerytalnych (Ostrowska 2009) oraz niewielka 
liczba pracowniczych programów emerytalnych. Obecnie funkcjonuje jedynie 1076 
programów (29 grudnia 2008 r.), w roku 2007 uczestniczyło w nich tylko 312,12 tys. 
osób (dane KNF). Brak znaczących zachęt do oszczędzania w społeczeństwie, które 
do tego nie nawykło jest głównym powodem praktycznej marginalizacji tzw. trze-
ciego filara. Proponowane przez rząd zmiany w tym zakresie, m.in. zwiększenie limi-
tu zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, świadczą o braku strategii w tym 
zakresie. 

 
 

4.  Opracowywanie strategii 
 
Temat reformy emerytalnej jest nieustannie obecny w debacie publicznej 

od początku lat dziewięćdziesiątych XX w.39. Zasadniczo ścierały się dwie opcje, re-
formy parametrycznej i paradygmatycznej. W efekcie splotu różnych okoliczności, 
również w kontekście wyborów parlamentarnych ostateczny projekt przygotowało 
Biuro Pełnomocnika ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego40 przy istotnym 
wsparciu merytorycznym i finansowym Banku Światowego, i chociaż pojawiło się  
w nim wiele elementów z wcześniejszych propozycji, to należy podkreślić, że pro-
jekt ten był w głównej mierze inspirowany koncepcjami Banku Światowego do- 
stosowanymi do lokalnej specyfiki (Golinowska, Czepulis-Rutkowska, Szczur 1997,  
s. 189). Można się spotkać z opiniami, że zreformowany system emerytalny jest 
zgodny z koncepcją Międzynarodowej Organizacji Pracy, wydaje się jednak, że wy-
nika to z nieznajomości polskiego systemu emerytalnego (Duszczyk, Wiśniewski 
2006, s. 128; więcej na temat porównania taksonomii systemów emerytalnych patrz: 
Kawiński 2006, s. 105 i nast.). Skoncentrowanie w Biurze Pełnomocnika ds. Reformy 

                                                 
39   Wśród wielu pozycji opisujących poszczególne etapy reformy emerytalnej w Polsce na szczególną 

uwagę zasługuje monografia: Rymsza 1998, s. 136 i nast. 
40  Projekt ostateczny różnił się w wielu obszarach od projektu ostatecznego, który znalazł swoje od-

zwierciedlenie w propozycjach ustawowych (Chłoń, Góra, Rutkowski 1999, s. 65). W zaleceniach 
Banku Światowego dla krajów reformujących swoje systemy emerytalnej oprócz akceptacji spo-
łecznej zmian, konsensusu politycznego zwraca się uwagę na konieczność powołania instytucji 
odpowiadającej Biuru Pełnomocnika ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, która spełniać ma 
bardzo ważną rolę w przygotowaniu projektów jak również w opracowywaniu strategii wprowa-
dzania reformy emerytalnej. 
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Zabezpieczenia Społecznego opracowania wprowadzenia strategii przyczyniło się  
z pewnością do jej relatywnie dużej jednorodności i wewnętrznej spójności.  

Jak już wcześniej wspomniano zdefiniowana składka w sposób znaczący 
przyczyniła się do daleko posuniętej indywidualizacji systemu emerytalnego i prze-
sunięcie systemu od adekwatności bardziej w stronę ekwiwalentności (Hagemejer 
2006, s. 163). W badaniach opinii społecznej przeprowadzanych przed i po wpro-
wadzeniu reformy emerytalnej większość respondentów opowiadało się za ścisłym 
uzależnieniem wysokości świadczenia emerytalnego od wcześniej opłaconych skła-
dek (Centrum Badania Opinii Społecznej 1998). Należy jednak zdawać sobie sprawę 
z dużej dozy optymizmu w takich odpowiedziach, które mogą wynikać z przewarto-
ściowywania własnego wkładu do systemu emerytalnego oraz odnośnie stałości 
obecnego zatrudnienia i wysokości zarobków. Taka postawa jest częściej charakte-
rystyczna bardziej dla osób młodych lub z wyższym wykształceniem. 

Indywidualizacja w sposób zdecydowany miała zmniejszyć zakres przyszłej 
redystrybucji, wydaje się jednak, że twórcy reformy przecenili wzrostowy trend  
aktywności zawodowej oraz utrzymanie w Polsce wyrównanego rozkładu wynagro-
dzeń. Relatywnie krótkie okresy zatrudnienia przerywane bezrobociem przy zarob-
kach poniżej średniej krajowej stwarzają duże ryzyko konieczności dopłacania przez 
państwo w przyszłości do wartości minimalnej emerytury, czyli redystrybucji. W tym 
kontekście niższy wiek emerytalny kobiet staje się kwestią społeczną oraz przykła-
dem dyskryminacji. Trudno w tym momencie precyzyjnie oszacować skalę tego 
zjawiska, ale koniecznie już teraz należy podjąć odpowiednie kroki zmniejszające 
jego ewentualne skutki. Do działań zmniejszających ryzyko dopłaty do emerytu- 
ry minimalnej, która ma wynosić 24% przeciętnego wynagrodzenia, można zali- 
czyć podniesienie wieku emerytalnego kobiet, aktywizację zawodową, inwestycje  
w kapitał ludzki. 

Indywidualizacja w odczuciu społecznym dotyczy w szczególności części 
kapitałowej, która często traktowana jest jak prywatny fundusz emerytalny41. Można 
to było zaobserwować szczególnie w trakcie dyskusji na temat sposobu dokonywa-
nia wypłaty świadczenia emerytalnego w ramach tzw. II filara. Trudności z klasyfika-
cją otwartych funduszy emerytalnych mają również instytucje międzynarodowe, 
takie jak OECD czy Komisja Europejska, które nie zaliczają części kapitałowej do  

                                                 
41   Indywidualne konta w ZUS, na których zapisywane są uprawnienia w części repartycyjnej są  

w zasadzie niedostrzegane, mimo podobnego charakteru. Jedyną różnicą jest w praktyce brak 
możliwości dziedziczenia. 
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finansów publicznych (OECD 2005, s. 23). Brak podkreślenia publicznego charakteru 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wywołuje wiele 
nieporozumień i problemów, np. związanych ze spełnieniem kryteriów z Maastricht, 
zapewnieniem swobody przepływem kapitału w stosunku do otwartych funduszy 
emerytalnych lub stosowaniem zapisów dyrektywy SOLVENCY II w stosunku do  
instytucji mających wypłacać świadczenia z części kapitałowej. 

Konstrukcja repartycyjno-kapitałowa miała na celu oparcie systemu na 
dwóch elementach o różnej wrażliwości na zjawiska społeczno-ekonomiczne. Pod-
kreślić należy, że ani system repartycyjny nie jest całkowicie odporny na kryzys  
na rynku finansowym42, jak również system kapitałowy nie jest całkowicie odporny 
na zmianę struktury demograficznej43. Połączenie w ramach jednego systemu roz-
wiązania repartycyjnego i kapitałowego daje możliwość wykorzystania wzrostowe-
go potencjału kapitalizacji składek przy zapewnieniu określonej stabilności systemu 
dzięki repartycji składek44. Składka emerytalna (19,52% składki na ubezpieczenia  
społeczne) została podzielona pomiędzy część repartycyjną (12,22% składki na 
ubezpieczenia społeczne) i kapitałową (7,30% składki na ubezpieczenia społeczne), 
na uwagę zasługuje fakt, że prognozowany udział w emeryturze poszczególnych 
części wynosi odpowiednio 51% i 49% (Szumlicz 2008). 

Wydaje się jednak, że czas, w którym opracowywano reformę emerytalną 
zaciążył na proporcji systemu repartycyjnego i kapitałowego. Skutkiem tego jest 
duża wysokość długu systemowego, pokrycie którego w części z prywatyzacji oka-
zało się być nierealistycznym założeniem. Samo istnienie długu wynika z okresu 
przejściowego, w którym konieczne jest zastąpienie przychodów części repartycyj-
nej w proporcji, w jakiej wydzielono składkę na część kapitałową, nie jest zjawiskiem 
niepokojącym, jednak jak pokazują ostatnie symulacje dług ten może się utrzymać 
po roku 2050 (Żukowski 2008). Ponadto poprzez zwlekanie z utworzeniem funduszy 
o mniejszej ekspozycji na ryzyko inwestycyjne narażono przyszłych emerytów na 
istotne straty finansowe. Choć należy jednocześnie przyznać, że istnienie funduszy 

                                                 
42   Wzrost stopy bezrobocia w wyniku kryzysu finansowego, który rozpoczął się w drugiej połowie 

2008 r. zwiększy dodatkowo deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
43   Z taką konstatacją, że system kapitałowy jest odporny na zmiany demograficzne, można się spo-

tkać w publikacji współtwórców reformy emerytalnej (Chłoń, Góra, Rutkowski 1999, s. 7). Gwoli  
ścisłości należy podkreślić, że powyżsi autorzy wycofali się już z tak kategorycznych sądów. 

44   Sytuacja kryzysu finansowego, który rozpoczął się w II połowie 2008 roku dobrze pokazuje funkcję 
stabilizacyjną części repartycyjnej, która zapewnia wyższą „stopę zwrotu” aniżeli wyniki otwartych 
funduszy emerytalnych (Fandrejewska 2009). 
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emerytalnych o znaczących kapitałach przyczyniło się do rozwoju rynku kapitało-
wego w Polsce. 

Nowy system emerytalny jest przykładem partnerstwa publiczno-prywat- 
nego. Dopuszczenie instytucji prywatnych do systemu emerytalnego na tak dużą 
skalę jest z pewnością bezprecedensowe, również jeśli porówna się to z innymi  
reformami emerytalnymi w naszej części Europy (Żukowski 2006, s. 91 i nast.).  
Częściowo, poprzez mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu, instytucje te 
stały się odpowiedzialne za wysokość zgromadzonych kapitałów emerytalnych. 
Warto jednak zauważyć, że mimo dopłat, jakie z tego tytułu musiał wnieść PTE  
Bankowy, to ryzyko kolejnych dopłat jest stosunkowo niewielkie, gdyż większość 
zarządzających dostosowało swoje strategie do charakterystyki tego benchmarku 
wewnętrznego i stara się podążać za rynkiem, unikając istotnego zróżnicowania 
strategii inwestycyjnych (Stańko 2005). Tym samym jeden z celów partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego, jakim jest wykorzystanie elementów rynkowych do zwiększe-
nia efektywności systemu emerytalnego nie zostało w pełni zrealizowane. 

Istotne z punktu widzenia strategii było też dopuszczenie do powszechnej 
akwizycji, co z jednej strony można wiązać z obawą o niską partycypację osób, które 
miały możliwość wyboru przystąpienia do części kapitałowej, z drugiej zaś z potrze-
bą edukacji w zakresie nowego systemu emerytalnego. Liczba członków otwartych 
funduszy emerytalnych przekroczyła nawet optymistyczne założenia, natomiast ja-
kość samej akwizycji, o elementach edukacyjnych nie wspominając, była na bardzo 
niskim poziomie45. Wiele negatywnych skutków przyjętego modelu akwizycji można 
obserwować do chwili obecnej46.  

Partnerstwo publiczno-prywatne zakłada korzyści finansowe dla podmio-
tu prywatnego. Problem godziwego zysku dla powszechnych towarzystw emery-
talnych postanowiono rozwiązać rynkowo, dopuszczając dowolność w zakresie 
kształtowania wysokości opłaty od składki. Wysokość opłaty za zarządzanie została 
ograniczona z góry. W pierwszym okresie faktycznie można było zaobserwować 
konkurencję. Natomiast po kilku latach konkurencja w tym zakresie zupełnie usta-
ła, choć należy przyznać, że dominowały konstrukcje lojalnościowe, obniżające 

                                                 
45  Początkowe trudności ZUS z tworzeniem Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych 

wynikał m.in. z dokonywania zgłoszeń fikcyjnych lub nieżyjących ubezpieczonych. 
46   Rosnąca liczba transferów, zwiększająca koszty systemowe, jest trudna do uzasadnienia racjonal-

nymi przesłankami. Wydaje się, że kierunek i liczba transferów jest uzależniona od poziomu wyna-
grodzenia akwizytorów poszczególnych powszechnych towarzystw emerytalnych. 
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opłatę wraz z wydłużaniem się stażu członkowskiego w poszczególnym fundu- 
szu. W przypadku opłaty za zarządzanie nigdy takiej konkurencji nie było, gdyż 
każde powszechne towarzystwo emerytalne potrącało maksymalną dopuszczalną 
wysokość47. 

Początkowo obawiano się powstania na rynku otwartych funduszy eme- 
rytalnych sytuacji oligopolu. Tym można tłumaczyć stosunkowo niski poziom  
minimalnego kapitału zakładowego powszechnych towarzystw emerytalnych, zale-
dwie 4 mln zł48. Na początku funkcjonowania tego rynku kapitał zakładowy został 
uznany za element marketingowy i w skrajnym wypadku został dobrowolnie pod-
wyższony do kwoty 212 mln. zł49. W konsekwencji w pierwszym okresie funkcjono-
wało 21 funduszy emerytalnych. Z czasem w wyniku przejęć i fuzji liczba ta zmalała 
do 14 funduszy emerytalnych. 

 
 

5.  Taktyka wdrażania 
 
Na szczególną uwagę zasługuje konsens polityczny osiągnięty w sprawie 

reformy emerytalnej w latach 1997–1998. Pozwolił on przeprowadzić reformę mimo 
zmiany rządu. Fakt ten w zasadzie nie miał precedensu gdyż dotyczył systemu  
zabezpieczenia społecznego, który jest przeważnie przedmiotem sporów politycz-
nych. Według K. Hagemejera wynikał on w dużej mierze z „niewiedzy o długo- 
okresowych konsekwencjach podejmowanych działań” (Hagemajer 2006, s. 161). 
Konsens z lat 1997–1998 nie udało się utrzymać po roku 1999, co zaowocowało 
m.in. nieuchwaleniem ustawy o zakładach emerytalnych oraz wycofaniem z syste-
mu powszechnego emerytur służb mundurowych. 

Wdrożenie części kapitałowej systemu emerytalnego zostało przesunięte  
o kwartał i nastąpiło 1 kwietnia 1999 r. Przyczyną był brak poprawnie funkcjonują- 
cego systemu informatycznego. To bez wątpienia największe przedsięwzięcie  
informatyczne ostatnich lat w Polsce może służyć jako studium przypadku złej  
taktyki wdrażania, choć sam system informatyczny jest uważany za jeden z lepszych 

                                                 
47   Wyjątkiem były sytuacje, w których powszechne towarzystwa emerytalne wpisały w statucie mak-

symalną kwotę, jaką mogły potrącać w formie opłaty za zarządzanie. 
48   Poziom ten został podniesiony do 5 mln zł, należy jednak zauważyć, że nie odzwierciedla on ryzyka 

związanego z dopłatą w przypadku uzyskania wyniku niższego od minimalnej wymaganej stopy 
zwrotu. 

49    PTE Norwich Union. 
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na świecie50, a ZUS mimo niepochlebnych opinii jest jedną z lepiej funkcjonują- 
cych instytucji publicznych, szczególnie jeśli uwzględni się wykonywane zadania  
z kosztami. 

Pierwszym i podstawowym błędem, częściowo wymuszonym zaistniałą  
sytuacją, było pozostawienie zbyt krótkiego czasu na stworzenie i przetestowanie 
systemu informatycznego i w konsekwencji brak zsynchronizowania momentu 
wprowadzenia reformy z gotowością systemu informatycznego. Rozmiar i skompli-
kowanie tego systemu wymagały o wiele dłuższego okresu przygotowań, o czym 
najlepiej świadczy fakt, że wdrożenie w ZUS właściwego systemu informatycznego 
nastąpiło dopiero w maju 2002 r. Zbyt krótki okres spowodował też brak przygoto-
wania płatników składek, co skutkowało dużą liczbą błędnych dokumentów ubez-
pieczeniowych (Wiktorow 2006, s. 155).  

Drugim błędem był brak oddzielnego indywidualnego numeru ubezpie-
czenia społecznego. System PESEL, jako system ewidencji ludności posiada stosun-
kowo wiele nieścisłości, które dość szybko wyszły na jaw. Poprawienie możliwości 
zidentyfikowania poszczególnych osób przez wprowadzenie drugiego numeru, 
opcjonalnie NIP albo numer dowodu osobistego przyczyniło się do generacji do-
datkowych błędów w postaci tworzenia wielu kont dla tej samej osoby. Wydaje się, 
że dwa powyższe problemy i ich konsekwencje zaważyły na odbiorze wdrażania 
nowego systemu emerytalnego. 

W przypadku otwartych funduszy emerytalnych ich organizacja nie za-
kończyła procesu wdrażania, a wciąż dokonywane zmiany nie mają jedynie cha-
rakteru technicznego i porządkującego, ponieważ dotyczą również elementów 
konstrukcyjnych. Od początku funkcjonowania części kapitałowej można było za-
obserwować różne podejścia regulatora do konsolidacji rynku otwartych funduszy 
emerytalnych. Było to uzależnione od poglądów reprezentowanych przez osoby 
odpowiedzialne za nadzór nad funduszami emerytalnymi. Nie zagłębiając się  
w argumentację poszczególnych stron należy zauważyć, że istnieje próg rentow-
ności funkcjonowania otwartego funduszu emerytalnego uzależniony od sumy 
aktywów i pośrednio od liczby członków. Dlatego sztuczne ograniczanie konsoli-

                                                 
50   Kompleksowy System Informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), współtworzony 

przez Prokom Software SA, otrzymał główną nagrodę w konkursie „Europe Awards for Government 
2005" w jednej z czterech kategorii konkursowych - stworzenie właściwego otoczenia dla powo-
dzenia projektu realizowanego w administracji publicznej. 
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dacji może w konsekwencji doprowadzić do wzrostu koncentracji51. Określenie 
wielkości i liczby funduszy emerytalnych jest zadaniem trudnym, wydaje się jed-
nak, że regulator rynku funduszy emerytalnych powinien określić preferowaną,  
z punktu widzenia bezpieczeństwa i efektywności, strukturę rynku i na tej podsta-
wie kształtować regulacje prawne. 

Brak określenia modelu, do którego powinniśmy zmierzać oraz działania  
reakcyjne zamiast systemowych najlepiej można zaobserwować na przykładzie 
zmian w opłatach od składki i za zarządzanie. Opłaty te są jednym z elementów 
kształtowania rynku funduszy emerytalnych. Pierwsze zmiany, wprowadzające male-
jący maksymalny pułap opłaty od składki wprowadzono w roku 200552. Obecnie  
w imię podwyższenia emerytur proponuje się szybsze ograniczenie opłaty od  
składki53. Efekt proponowanego zabiegu może być niewspółmierny do ewentual-
nych skutków dla kształtu rynku emerytalnego, w postaci podwyższenia progu 
opłacalności zarządzania funduszem emerytalnym. Nie negując potrzeby zrewido-
wania wysokości opłat pobieranych przez powszechne towarzystwa emerytalne 
należy zauważyć, że opłaty stanowią tylko jeden z elementów systemu emerytalne-
go, niekoniecznie najważniejszy. Celem nadrzędnym systemu emerytalnego jest 
zapewnienie możliwie wysokiego świadczenia emerytalnego przy określonym po-
ziomie ryzyka. O wiele większy wpływ na wysokość przyszłych emerytur ma stymu-
lacja do osiągania przez zarządzających lepszych wyników inwestycyjnych54 oraz 
stworzenie mechanizmów zmniejszających ekspozycje na ryzyko inwestycyjne wraz 
ze zbliżaniem się do momentu wypłaty świadczenia emerytalnego. Żadne ze 
wspomnianych zagadnień, kluczowych dla przyszłych emerytów, nie zostało do tej 
pory rozwiązane. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dopiero pod koniec 2008 r., tuż przed 
pierwszymi wypłatami emerytur z części kapitałowej, definitywnie określono formy 

                                                 
51   Powyższy problem zauważono zaraz po wprowadzeniu reformy emerytalnej (Góra 2001, s. 19). 
52   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-

talnych oraz niektórych innych ustaw/1/ (Dz. U. 2003 Nr 170, poz. 1651). Od roku 2011 prowizja  
z obecnego maksymalnego poziomu obniżana byłaby stopniowo z obecnego poziomu 7% do 
3,5% od roku 2014. 

53   Powyższe obniżenie planowano wprowadzić w trakcie trwania roku rozrachunkowego z bardzo 
krótkim vacatio legis (Gazeta Prawna 2009). Za skandaliczny należy uznać brak symulacji strony rzą-
dowej skutków proponowanych zmian. 

54   Obecna konstrukcja rachunku premiowego w połączeniu z minimalną wymaganą stopą zwrotu 
nie zachęca zarządzających do osiągania ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestowania aktywów 
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 
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wypłaty świadczeń emerytalnych z części kapitałowej systemu emerytalnego55.  
Z braku czasu na precyzyjne określenie organizacji i funkcjonowania podmiotów 
wypłacających emeryturę kapitałową, w początkowym okresie pobierania emerytu-
ry stworzono rozwiązanie przejściowe, pozwalające w ogóle wypłacać emerytu- 
ry56. Na wprowadzenie rozwiązań określających instytucje wypłacające emerytury 
dożywotnie mamy 5 lat57. 

Jednym z ważniejszych elementów strategii emerytalnej było ograniczenie 
przywilejów emerytalnych oraz ograniczenie wpływu polityków na funkcjonowanie 
systemu emerytalnego. Jednak dopiero od początku 2009 r. udało się wprowadzić 
emerytury pomostowe, które zastąpią wcześniejsze emerytury. To rozwiązanie było 
przesuwane w czasie przez polityków w obawie przed protestami społecznymi  
w związku ze znaczącym ograniczeniem przywilejów emerytalnych. Coraz to poja-
wiające się pomysły polityków wskazują na nieustanne „zainteresowanie” systemem 
emerytalnym i jego instrumentalne traktowanie. 

 
 

8. Zakończenie 
 
Reforma w systemie emerytalnym zakładała fundamentalne zmiany w misji 

państwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego. Nie stanowiła ona jednak części 
większej całości, dlatego jej powiązania z innymi politykami szczegółowymi nie mają 
koniecznie charakteru systemowego. Świadczyć o tym mogą chociażby pospieszne 
zmiany systemu rentowego, tak aby świadczenie rentowe nie było wyższe od  
emerytur z nowego systemu. Stworzenie spójnej koncepcji kompleksowej polityki 
społecznej jest niezmiernie trudne, ale im więcej logicznych powiązań między po-
szczególnymi elementami zabezpieczenia społecznego, tym większe szanse na 
osiągnięcie korzyści wynikających z synergii. 

Zmiana misji państwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego jest wciąż 
mało nagłaśniana przez kolejne rządy, mimo, że wiąże się ze zmniejszeniem pozio-
mu świadczeń i zmianami zasad ich obliczania. Powinny temu towarzyszyć działania 
podnoszące świadomość ekonomiczną i zachęcające do konkretnych, animowa-

                                                 
55    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. 2008 Nr 228 poz. 1507). 
56    Chodzi o emerytury wypłacane przez otwarte fundusze emerytalne dla kobiet pomiędzy 60  

i 65 rokiem życia. 
57    Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, została zawe-

towana przez Prezydenta RP. 
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nych przez państwo działań. Jest to szczególnie ważne w społeczeństwie, które  
długi czas żyło w przeświadczeniu, że zapewnienie emerytury jest wyłącznie obo-
wiązkiem państwa. 

Cele reformy emerytalnej były podporządkowane zagadnieniom ekono-
micznym i to one w głównej mierze kształtowały tą reformę. Należy wyraźnie pod-
kreślić dość duże osiągnięcia, jednak już teraz, 10 lat po wprowadzeniu reformy 
emerytalnej widać, że część celów została spełniona jedynie częściowo. Wydaje się, 
że główny cel, zapewnienie stabilności finansowej zostanie osiągnięty w dłuższym 
niż zakładano horyzoncie czasowym. Negatywne konsekwencje zmian struktury 
demograficznej i procesów zachodzących na rynku pracy mogą w znaczący sposób 
ograniczyć osiągnięcie głównego celu reformy emerytalnej.  

Dość konsekwentnie natomiast wprowadzano indywidualizację w systemie 
zabezpieczenia emerytalnego. Niestety nie towarzyszą temu działania kreujące 
świadomość nt. konsekwencji przeprowadzonych reform. Zgodnie z celami reformy 
emerytalnej zmiana zakresu solidaryzmu społecznego w istotny sposób zmniejszy 
poziom redystrybucji i nastąpi zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności za  
poziom świadczenia emerytalnego. Choć wydaje się, że nie doceniono rozmiaru 
redystrybucji przez emerytury minimalne. 

Nadal bardzo istotny jest wpływ polityków na system emerytalny. Szczegól-
nie niepokojące są, podyktowane bieżącymi potrzebami, propozycje zmierzające do 
zmniejszenia obecnego deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy utrzy-
mania przywilejów emerytalnych dla wybranych grup zawodowych. Brak świado-
mości wśród polityków długookresowego charakteru systemu emerytalnego jest 
dość powszechny. 

Mimo wszystko opracowanie i realizacja strategii przebiegły dość sprawnie, 
biorąc pod uwagę stopień skomplikowania materii. Częściowo mogło to wynikać  
z braku świadomości konsekwencji polityków, co do długoterminowych skutków 
zmian. W przedstawionej analizie skupiono się głównie na mankamentach, dlatego 
mimo długiej listy niedociągnięć na obecnym etapie strategie w zakresie reformy 
systemu emerytalnego należy ocenić pozytywnie. System emerytalny funkcjonuje 
sprawnie, ryzyko znaczącego zwiększenia wydatków emerytalnych zostało na ra- 
zie zażegnane a pierwsze emerytury zostały już wypłacone58. Mimo dość dużych 

                                                 
58   Niewielka wysokość pierwszych emerytur z części kapitałowej nie powinna zaskakiwać z uwagi na 

relatywnie krótki okres oszczędzania.   
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ingerencji w trakcie realizacji strategii, generalna koncepcja reformy została zacho-
wana. Analiza strategii wskazuje na bardzo dużą rolę fazy realizacji, szczególnie, gdy 
jest ona rozciągnięta w czasie. Wydaje się, że lepsze efekty osiągnięto by skracając 
okres wdrażania reformy. 

Należy zastrzec, że na pełną ocenę reformy należy poczekać jeszcze do 
osiągnięcia przez system dojrzałości. O skuteczności systemu emerytalnego świad-
czy wysokość świadczeń i bezpieczeństwo świadczeń emerytalnych. Taka ocena 
może nastąpić najwcześniej za kilkadziesiąt lat, wydaje się jednak, że po 10 latach 
funkcjonowania nowego systemu emerytalnego można już wyciągnąć pierwsze 
wnioski i wprowadzić postulowane korekty, które w większym stopniu zapewnią 
realizację misji i celów. 
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Regionalny wymiar strategicznego myślenia  
i działania 

 
 
 
 
 

1.  Strategia rozwoju regionu – cele i zadania 
 
Wyznaczone przez UE trendy rozwojowe oraz implementowanie de- 

centralizacji, jako zasady w ramach której organy władzy realizują zadania  
publicznoprawne pozwala na wykorzystanie narzędzi typowych dla zarządzania 
strategicznego i polityki strategicznej. Polityka strategiczna regionu, wykorzystując 
umiejętności myślenia strategicznego, formułuje wyzwania strategiczne, w obliczu 
których stoją regiony i diagnozuje sytuację strategiczną regionów. Najważniejszą 
jej częścią, bez której o polityce strategicznej nie może być mowy, jest stra- 
tegia regionu. Oprócz niej, w strukturze polityki strategicznej nie może zabraknąć 
celów strategicznych oraz instrumentów ich osiągania. Podczas gdy cele strate-
giczne odpowiadają na pytania: co, ile i do kiedy chcemy osiągnąć?, strategie kon-
centrują się na tym jak to zrobić? Z kolei za pomocą instrumentów strategie  
są wprowadzane w życie. 

Polityka strategiczna regionu wymaga równoczesnego strategicznego za-
rządzania regionem, które ujmuje region i jego specyficzne otoczenie, jako system 
wzajemnie na siebie oddziałujący. Jak pisze B. Wawrzyniak „praktykowanie przez 
przywództwo (regionalne) zasad zarządzania strategicznego oznacza, że (w regionie) 
prowadzona jest polityka strategiczna” (Wawrzyniak 1989, s. 36–38). Strategie, będące 
również kluczowym narzędziem zarządzania strategicznego są elementem spajają-
cym je z polityką strategiczną regionu. Strategie są niezwykle ważne z punktu wi-
dzenia rozwoju regionalnego. Spośród wielu typów strategii, m.in. kooperacyjnych, 
konkurencyjnych, zarządzania regionem, w niniejszym artykule odnoszę się do stra-
tegii rozwoju regionu. Ale przed jej dokładniejszym omówieniem warto przytoczyć 
czynniki wpływające na ich (strategii) charakter. 
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Region, jako system ekonomiczno-przestrzenny obejmuje pewien 
względnie wyodrębniony z otoczenia fragment przestrzeni ekonomicznej trwale 
zamieszkany, zagospodarowany i kontrolowany przez określoną społeczność. Jest 
on wypełniony różnorodnymi, wzajemnie powiązanymi gospodarującymi pod- 
miotami. Niektóre z tych podmiotów pełnią funkcje realne, tworząc tzw. sferę real-
ną (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe), inne natomiast wykonują funkcje  
regulacyjne i stanowią tzw. sferę regulacji (organy państwowe, władze samo-
rządowe, związki i stowarzyszenia). Identyfikacja, kwalifikacja i kwantyfikacja tych 
elementów oraz związków zachodzących między nimi ma duże znaczenie w anali-
zie potencjału regionalnego. Nie wdając się w szczegóły i zawiłości charakteryzo-
wania bogactwa pojęciowego związanego z kategorią regionu, przytaczam tylko 
definicję regionu ekonomicznego, który można postrzegać jako wielowymiarowy 
układ (1) zorganizowany celowo, to znaczy powołany do realizacji określonych ce-
lów ekonomiczno-społecznych i świadomie wypełniający wynikające stąd funkcje  
i zadania, (2) ustrukturalizowany i hierarchiczny, ze względu na wewnątrz i mię-
dzyregionalny podział pracy, funkcji i kompetencji decyzyjnych, w tym również 
ze względu na wewnętrzny podsystem regulacji, sterujący całym układem regio-
nalnym, (3) względnie wyodrębniony z otoczenia i otwarty w stosunku do ota-
czającego go środowiska społecznego, ekonomicznego i przyrodniczego, prowa-
dzący z tym otoczeniem wymianę ludzi, dóbr, środków pieniężnych i informacji,  
(4) dysponujący zasobami czynników egzogenicznych i endogenicznych, nie-
zbędnych dla prowadzenia określonych form działalności i wzajemnie powiąza-
nych, najczęściej na zasadzie sprzężenia zwrotnego, (5) transformujący czynniki  
w dobra i usługi, aby osiągnąć wyniki zgodne z założonymi celami, (6) zdolny do 
samodzielnego określania i wyboru oraz modyfikacji celów, a także do zwięk-
szania stopnia swojej sprawności i stopnia zorganizowania (Bagdziński, Kosiedowski, 
Marszałkowska 1996, s. 36). 

Podstawową wartością, którą uzyskuje się dzięki sprawnemu zarządzaniu  
w regionie jest harmonijny rozwój społeczny i gospodarczy rozumiany, jako zmiana, 
wzrost ilościowy, dyfuzja innowacji, kreowanie nowych wartości takich jak: np. nowe 
rodzaje działalności społecznej, administracyjnej, nowe miejsca pracy, nowe dobra  
i usługi, nowe oferty lokalizacyjne, środowisko życia, dostępność (Barczyk, Biniecki, 
Szczupak 2002, s. 81–83). Rozwój regionalny to forma rozwoju nowoczesnego pań-
stwa, polegająca na wykorzystywaniu unikalnych uwarunkowań i zróżnicowania 
regionalnego w realizacji celów makroekonomicznych bądź pobudzanie społe- 
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czeństwa do wykazywania aktywnej postawy wobec problemów i zagadnień bez-
pośrednio ich dotyczących oraz dbanie o różnorodność gospodarczą, społeczną  
i kulturową kraju, bądź dbałość państwa o równość szans dla wszystkich swoich 
obywateli niezależnie od regionu zamieszkania.  

Definiując problem od strony instytucjonalnej możemy powiedzieć, że roz-
wój jest wynikiem „jednoczesnej działalności na tym samym terenie różnych podmio-

tów władzy publicznej, przedsiębiorstw i poszczególnych obywateli” (Regulski 1999, s. 6) 
uzupełniających się i przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, cywilizacyj-
nego i kulturalnego, a także do podnoszenia się zamożności, warunków i jakości 
życia mieszkańców. Szereg koncepcji podkreśla, że rozwój regionalny jest pochodną 
rozwoju globalnego, zmian technologicznych lub procesu dyfuzji innowacji w prze-
strzeni, co niezmiennie prowadzi do wzrostu efektu synergii. A. Klasik dzieli rozwój 
na zewnętrzny (egzogeniczny) i wewnętrzny (endogeniczny). Powinny się one wza-
jemnie dopełniać, tworząc harmonijną całość pamiętając o tym, że w zależności  
od sytuacji konkretnego regionu relacje pomiędzy rozwojem wewnętrznym  
i zewnętrznym mogą się odmiennie układać. Definicyjnie endogeniczny (wew- 
nętrzny) rozwój regionu jest procesem skumulowanym i realizuje się w skalach  
lokalnych, stanowi, zatem konsekwencję oddolnego działania społeczności lokal-
nych rozumianych kompozytowo59. Rozwój egzogeniczny (zewnętrzny) to swego 
rodzaju eksportowanie rdzeniowych sektorów aktywności i produktów regionu do 
otoczenia międzyregionalnego i międzynarodowego. Z jednej strony składa się  
on na rozwój całego kraju, a z drugiej przyczynia się do jego (regionu) znaczenia  
i pozycji oraz budowy wizerunku na arenie międzynarodowej (Klasik 2002, s. 12).  

Uwarunkowania rozwoju regionalnego są złożonym i skomplikowanym 
procesem, obejmującym zespół cech, stanów i zjawisk przestrzennych, gospodar-
czych, technologicznych, społecznych, politycznych oraz przyrodniczych o istotnym 
wpływie na zakres, tempo i możliwości rozwoju (Reichel 2003, s. 7–18). Najprost-
szym i najbardziej oczywistym sposobem omawiania czynników warunkujących 
rozwój regionalny jest ich podział na wewnętrzne i zewnętrzne, gdzie do tych 
pierwszych zaliczymy szeroko pojętą infrastrukturę, na którą składa się według  

                                                 
59   W tym procesie powstają niematerialne i materialne wartości, takie jak: (1) informacje, technologie, 

innowacje, idee i koncepcje, kwalifikacje i umiejętności, nowa wiedza, przedsiębiorczość i ini- 
cjatywy, nowe wzorce zachowań i sposoby komunikowania się, metody zarządzania i zdolności 
przywódcze; (2) firmy, instytucje, nowe miejsca pracy, nowe rodzaje działalności, produkty, nowo-
czesna infrastruktura, wysoka jakość zabudowy oraz atrakcyjne lokalizacje i nieruchomości. 
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jednego z podziałów infrastruktura podstawowa, instytucjonalna oraz przedsiębior-
czość i innowacyjność a do drugich: działalność rządu centralnego, uwarunkowania 
prawne oraz międzynarodowy wizerunek regionu.  

Infrastruktura podstawowa to głównie transportowo-logistyczna, energe-
tyczna (konwencjonalna i odnawialna), środowiskowa (gospodarka wodno-ściekowa, 
urządzenia chroniące przed zanieczyszczeniami), telekomunikacyjna, informatyczna, 
multimedialna, edukacyjno-szkoleniowa, naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa 
oraz nieruchomości (Klasik 2001, s. 45). Na infrastrukturę instytucjonalną składają  
się prawno-sądownicza (wynikające z systemu politycznego kraju), finansowo- 
-ubezpieczeniowa, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz organizacje kul- 
turalne, ekologiczne i społeczne (tzw. trzeci sektor), związki zawodowe, stowarzysze-
nia, konsulting i doradztwo. W tej grupie należy zwrócić uwagę na infrastrukturę  
finansowo-ubezpieczeniową oraz konsulting i doradztwo, jako elementy szczególnie 
ważne dla przedsiębiorców (Klasik 2002, s. 40). Jako infrastrukturę przedsiębiorczości  
i innowacyjności należy rozumieć: centra biznesu i inkubatory przedsiębiorczości,  
tereny poprzemysłowe, strefy aktywności (może je samodzielnie organizować władza 
samorządowa), specjalne strefy ekonomiczne (narzędzie władzy centralnej), centra 
innowacji i transferu technologii, parki naukowo-technologiczne. W tym przypad- 
ku trudno wyróżnić poszczególne elementy, ponieważ wszystkie są bardzo ważne, 
przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz budują  
gospodarkę opartą na wiedzy (Klasik 2002, s. 42). Ważnym czynnikiem warunkującym 
rozwój regionu jest również kapitał ludzki, czyli kwalifikacje ludzi (siły roboczej), ich 
umiejętności, kreatywność, kultura pracy. Z kolei, jako kapitał ekologiczny określa się 
świadomość ekologiczną mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego, który także 
decyduje w pewnym stopniu o rozwoju, ponieważ jest to ważne kryterium dla poten-
cjalnych mieszkańców, ale również przedsiębiorcy, potencjalni inwestorzy przywiązują 
do tego czynnika coraz większą wagę przy wyborze miejsca inwestycji. Należy też 
zwrócić uwagę na kapitał społeczny, czyli zaangażowanie społeczności lokalnych  
i regionalnych w procesie rozwoju regionu. Kapitał społeczny decyduje o możliwości 
podejmowania działań przedsiębiorczych, które są niczym innym jak swego rodzaju 
umiejętnością systemu do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, do po- 
dejmowania z wyprzedzeniem różnego rodzaju inicjatyw, nastawionych na wy- 
korzystywanie pojawiających się w otoczeniu możliwości (Bratnicki 2002, s. 191).  
Za pośrednictwem istniejących relacji następuje przepływ przedsiębiorczości pomię-
dzy elementami, które tworzą własne procesy przedsiębiorcze. Nie jest to proces  
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nieskończony, gdyż występują liczne bariery i czynniki opóźniające, a nawet wycisza-
jące. Wobec czego podstawą prowadzonej polityki systemu powinno stać się likwi-
dowanie ograniczeń i barier negatywnie wpływających na procesy przedsiębiorcze 
oraz stymulowanie czynników rozwijających i przyspieszających przedsiębiorczość. 
Przedsiębiorczość oznacza zerwanie z pewnymi zastałymi zasadami. Przedsiębiorczy 
jest ten, kto potrafi stworzyć sam własne zasady, lecz tylko w krótkim okresie, gdyż 
zamieniające się otoczenie nie pozwala na długoterminową trwałość. Jest przede 
wszystkim procesem szeroko rozumianej innowacyjności, polegającej nie tylko na 
wymyślaniu nowych rzeczy, lecz także – a być może przede wszystkim – na wykorzy-
stywaniu istniejących rozwiązań w nowych zastosowaniach. Umiejętność ta staje się 
nieodzownym elementem funkcjonowania w rzeczywistości, gdzie innowacje od 
podstaw są bardzo czasochłonne, a przede wszystkim wymagają dużych nakładów 
pracy i środków finansowych (Bieniok 1997, s. 103–105). 

Do uwarunkowań zewnętrznych rozwoju regionu należy działalność rządu 
centralnego, czyli między innymi kształtowanie polityki państwa wobec zróż- 
nicowań regionalnych, wspieranie wzrostu konkurencyjności regionów, tworzenie 
nowoczesnych instrumentów i instytucji finansowego wspierania rozwoju regional-
nego. Oprócz wymienionych powyżej również: uwarunkowania prawne, wynikające 
z systemu prawnego i podatkowego o ile nie decydują o nich władze samorządo-
we, są czynnikami zewnętrznymi. Duże znaczenie z punktu widzenia przedsiębior-
ców ma także międzynarodowy wizerunek regionu, który zależy w równiej mierze 
od wymienionych wcześniej cech jak i od polityki prowadzonej przez władze samo-
rządowe. Władze samorządowe pełnią ważną rolę stymulującą, jeśli starają się  
w sposób zaplanowany i zaprogramowany stworzyć warunki do dynamicznego 
rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a zarazem regionu. Pojawiają się róż- 
norodne ułatwienia dla osób chcących prowadzić działalność gospodarczą np.  
różnorodne programy inicjatyw lokalnych, które mają na celu rozwój danych  
obszarów.  

Problemów związanych z uwarunkowaniami rozwoju regionalnego nie 
można analizować i oceniać wyłącznie w granicach administracyjnych danego  
regionu. Region nie jest, bowiem wyspą na mapie, lecz jest elementem międzyna-
rodowego, krajowego i regionalnego systemu społeczno-gospodarczego. Tworzy 
on tzw. zewnętrzne środowisko, a więc całokształt zjawisk, procesów, zdarzeń i in- 
stytucji określających możliwości funkcjonowania regionu, a także kształtowania 
procesów rozwojowych w przyszłości. Region jest silnie uzależnione od swego  
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otoczenia, które oddziałuje na nie wywierając stały wpływ – pozytywny lub nega-
tywny. Oddziaływania te tworzą uwarunkowania zewnętrzne w postaci zestawu 
szans i zagrożeń zarówno dla bieżącego funkcjonowania, jak i dalszego rozwoju re-
gonu. Z. Olesiński pisze, że „w Unii Europejskiej regiony stają się punktem ognisko- 

wania się umiejętności kreowania wiedzy i uczenia się nowej globalnej strategii opartej 

na zintensyfikowanej gospodarce. W efekcie stają się one uczącymi się regionami. Te 

uczące się regiony funkcjonują jako kolektory i miejsca przechowywania wiedzy i idei, 

stają się po prostu coraz bardziej ważnymi formami ekonomicznej reprodukcji i techno-

logicznych organizacji w gospodarce globalnej” (Olesiński 2005, s. 235). Poprzez umie-
jętne wzmacnianie potencjału rozwojowego kreujemy zatem podstawy rozwoju 
zrównoważonego, czyli takiego, który jest celem Strategii Lizbońskiej. Jego istotą 
odnoszoną do lokalnego i regionalnego poziomu jest tworzenie nowego, trwałego  
potencjału rozwojowego generującego własny wewnętrzny mechanizm ewolucji, 
czyli potencjał rozwojowy widziany w wymiarze zasobów, struktury sektorowej bazy 
ekonomicznej oraz w wymiarze wartości przestrzeni lokalnej i regionalnej, której 
wyrazem jest podaż korzyści i udogodnień. Zgodnie ze stanowiskiem tego badacza 
taki potencjał rozwojowy sprzyja tworzeniu nowych wartości, zaspokaja potrzeby 
społeczności lokalnej i zapewnia stabilne podstawy rozwoju a oznacza współdziała-
nie gospodarcze i społeczne wielu podmiotów działających na rynku.  

Treść i logika strategii rozwoju regionu jest określona przez: 
− potrzeby ułożenia partnerskich relacji samorządu regionalnego z sektorem  

prywatnym, 
− potrzeby ustanowienia czytelnych relacji z wyższymi i niższymi szczeblami  

władzy publicznej, 
− kompetencje i decyzje samorządu regionalnego (Klasik 2002, s. 41). 

 
W przypadku Polski ustawa o samorządzie województwa60 określa ra- 

mowy zakres i treść strategii rozwoju regionu. Wyznacza ona uprawnienia decyzyjne 
i możliwości pozyskiwania środków samorządów wojewódzkich. Zgodnie z ustawą 
samorząd wojewódzki może finansować realizację swojej strategii z następujących 
źródeł: 
− udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
− udział w podatku od osób prawnych, 

                                                 
60   Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576. 
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− zbywanie, dzierżawa i wynajem nieruchomości, 
− emitowanie obligacji, 
− zaciąganie pożyczek i kredytów, 
− subwencje wyrównawcze i dotacje. 

Najważniejsze pola działalności, jakich może dotyczyć strategia rozwoju  

regionu to: 

− infrastruktura: transportowa, telekomunikacyjna, energetyczna, ekologicz- 

na itd. 

− rozwój gospodarczy i rynek pracy – poprzez pobudzanie aktywności gospodar-

czej i promocję regionu, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, prze-

ciwdziałanie bezrobociu, 

− sektory i usługi publiczne – edukacja, zdrowie, kultura, rekreacja, turystyka, 

− gospodarka przestrzenna – ład przestrzenny, zagospodarowanie przestrzenne, 

sektor nieruchomości, lokalizacja, 

− środowisko i dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz trwały rozwój (rozwój 

zrównoważony). 

Prawidłowo skonstruowana strategia rozwoju regionu powinna składać się 

z następujących części: 

− diagnoza sytuacji regionu, bilans strategiczny, 

− pola strategiczne rozwoju regionu i wizja rozwoju regionu, 

− generalne cele i opcje strategiczne, dziedzinowe priorytety, specyficzne cele 

i kierunki działań, 

− indykatywna, kompleksowa tabela finansowa środków przeznaczonych na prio-

rytety dziedzinowe, 

− system monitorowania i ewaluacji strategii (Klasik 2000). 

 

Bilans strategiczny to opis obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, spo-

łecznej i środowiskowej regionu, w tym środków i rezultatów działań podjętych  

w poprzednim okresie. Ma za zadanie rozpoznać i ocenić uwarunkowania ze-

wnętrzne oraz określić całościową, zintegrowaną wizję rozwoju.  

Wizja odpowiada na wyzwania, nakreśla przyszły wizerunek regionu z pod-

kreśleniem jego silnych stron. Powstaje ona na podstawie zawartych w bilansie  

strategicznym wyzwań strategicznych oraz pól strategicznych. Wyzwania strate-

giczne mówiąc krótko określają to, czemu musi sprostać region. Region musi je  
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zidentyfikować na podstawie odniesienia do regionów konkurencyjnych, formułują 

je elity regionu. Natomiast pola strategiczne ustalają tzw. punkty ciężkości, wokół 

których tworzona jest wizja rozwoju regionu. 
Na podstawie bilansu strategicznego powstają cel generalny i opcja strate-

giczna. Cel generalny określa się w wyniku zestawienia szans i zagrożeń rozwojo-
wych oraz silnych i słabych i mocnych stron regionu. Opcja strategiczna regionu 
stanowi rezultat syntezy komplementarnych podejść: „od otoczenia do regionu” 
oraz „od regionu do otoczenia”. 

Następna część strategii, czyli priorytetowe dziedziny, specyficzne cele oraz 
kierunki działań, to jej najważniejsza część. Priorytetowe dziedziny wywodzą się 
bezpośrednio od opcji strategicznej, każdej z nich odpowiada zestaw celów specy-
ficznych (przynajmniej jeden). Cele są wyrażone liczbowo oraz mają przypisane 
wskaźniki, dzięki którym można kontrolować stopień ich realizacji. Z kolei kierunki 
działań określają, jakie akcje podejmujemy dla realizacji celów. 

Indykatywna, kompleksowa tabela finansowa środków przeznaczonych na 
priorytety dziedzinowe jest ostatnim składnikiem średniookresowej strategii rozwo-
ju regionu. Obejmuje ona swym zakresem cały okres programowania rozwoju  
regionalnego, co w Unii Europejskiej oznacza 7 lat, jednak w Polsce z uwagi na ka-
dencyjność władzy wynosi najczęściej 4 lata. Ten element zapewnia koordynację 
środków oraz ich montaż z różnych źródeł. 

W strategiach rozwoju regionalnego szczególnie ważne są sposoby pro-
mowania, wspierania i udzielania pomocy publicznej różnym użytkownikom  
i uczestnikom regionu w dziedzinach uznanych za kluczowe. Strategie te realizują 
władze publiczne, korzystając z różnego rodzaju zachęt dla przedsiębiorców i inwe-
storów, pracujących i turystów, założycieli firm i bezrobotnych. Wdrażanie w życie 
strategii regionalnych odbywa się według określonych zasad. Są to: 
− koordynacja programów operacyjnych lub tworzenie jednego zintegrowanego 

programu rozwoju regionalnego wdrażającego strategię, 
− montaż środków finansowych z różnych źródeł na realizację projektów i pro-

gramów wdrażających strategie regionalne, 
− monitorowanie procesów realizacyjnych, ewaluacja ex ante, on going oraz expost 

uzyskanych efektów i niezamierzonych skutków. 
Strategie są niezwykle istotnym elementem zarządzania w regionie. Regio-

ny tworzą strategie między innymi po to, aby w najlepszy z możliwych na danym 
etapie rozwoju społeczno-gospodarczego sposób wykorzystać istniejące zasoby 
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przeznaczone na zaspokajanie wybranych celów społecznych i gospodarczych. Sam 
proces dochodzenia do formułowania celów wspólnych dla wszystkich partnerów 
strategii jest niezwykle trudny i najeżony rafami partykularnych interesów.  

 
 

2.  Strategia Polityki Społecznej – rozwiązanie zaproponowane 
w województwie śląskim 
 
Województwo śląskie było jednym z pierwszych, w którym doceniono wagę 

i znaczenie tworzenia strategii rozwoju, jako aktywnego narzędzia zarządzania  
w regionie. Pierwotny dokument „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000–2015”, przyjęty we wrześniu 2000 roku jest aktualizowany zgodnie ze zmie- 
niającymi się uwarunkowaniami rozwoju61. O konieczności aktualizacji strategii  
zadecydowały nowe zadania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz 
możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do realiza-
cji założonych celów.  

Istotą prac nad aktualizacją kształtu strategii (pierwsza aktualizacja z 2004 
roku, obecna została zainicjowana w 2008 roku, planowane zakończenie 2009 rok)  
jest zapewnienie, poprzez udział w warsztatach i seminariach, uczestnictwa przed-
stawicieli różnorodnych środowisk w procesie prac projektowych i tym samym  
głębokie przeświadczenie o dowartościowaniu większości pojawiających się sta- 
nowisk. Prace te były i są koordynowane przez powołany przez Marszałka Woje-
wództwa Zespół do spraw aktualizacji. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego była i jest realizowana w oparciu o szeroki udział społeczny. Zarząd  
Województwa angażuje w ten proces wszystkie środowiska i grupy społeczne zain-
teresowane rozwojem regionu, zapewniając, że wszystkie zgłaszane propozycje  
i sugestie dotyczące zmian aktualizowanego dokumentu będą poddane szczegó-
łowej analizie. Obecna aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego  
na lata 2000–2020 w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie 
obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o sa-
morządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju oraz zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju 

                                                 
61  4 lipca 2005 Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr II/37/6/2005 przyjął „Strategię Roz- 

woju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020”, Prace nad obecnym kształtem strategii jeszcze 
trwają. 
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na terenie województwa śląskiego. Ponadto należy dokonać weryfikacji Strategii  
z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres  
i ramy polityki regionalnej. Potrzeba zmian i uzupełnień w realizowanym obecnie 
dokumencie wynika także z faktu pojawienia się zupełnie nowych wyzwań rozwo-
jowych, nie zidentyfikowanych w momencie opracowania obowiązującej Strategii 
Rozwoju, a zdiagnozowanych w innych regionalnych oraz rządowych dokumentach 
planistycznych. Na obecnym etapie prac zakłada się, iż podstawy Strategii wyrażone 
w wizji rozwoju powinny być kontynuowane w zakresie dotychczas określonym  
w aktualnym dokumencie Strategii. Zmiany powinny więc dotyczyć głównie ziden-
tyfikowania listy celów strategicznych oraz kierunków działań. 

Uchwalona Strategia jest jednym z najważniejszych dokumentów wyzna-
czających kierunki rozwoju regionu. Strategia zakłada rozwój w następujących 
aspektach: 
− społecznym – edukacja, otwartość, tożsamość, kompetencje, 
− gospodarczym – zdywersyfikowana i innowacyjna gospodarka, 
− środowiskowym – bioróżnorodność i zdrowe życie,  
− infra-technicznym – dostępność transeuropejska. 

Rozwój w wyżej wymienionych aspektach będzie realizowany poprzez  
realizację następujących celów: 
− wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian 

społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i pu-
blicznego,  

− rozbudowę oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej,  
− wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki,  
− poprawę jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrak-

cyjności przestrzeni. 
Uzupełnieniem Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego dla obszaru  

społecznego jest Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata  
2006–202062. Przesłankę do opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego na lata 2006–2020 stanowi treść artykułu 21 punkt 1 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U., nr 64, poz. 593 ze zm.), który określa, że zada-
niem samorządu województwa jest: „opracowanie, aktualizowanie i realizacja strate-

gii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii  

                                                 
62    Uchwała nr II/47/3/2006 Sejmiku Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r.  
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rozwoju województwa, obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania  

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy  

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z orga- 

nizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami". 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020 sta-
nowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020 
wpisując się w następujące priorytety:  
− edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich, 
− integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie, 
− ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni,  

a także w priorytety horyzontalne: 
− współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna, 
− współpraca wewnątrzregionalna. 

Równocześnie Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 
2006-2020 koresponduje z pierwszym celem strategicznym Strategii Rozwoju  
Województwa Śląskiego na lata 2000–2020, jakim jest – wzrost wykształcenia miesz-
kańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych  
w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego. Odnosi się również do 
czwartego celu strategicznego, jakim jest poprawa jakości środowiska naturalnego  
i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni oraz przyjętymi w ich  
ramach kierunkach działań. Podstawą tworzenia w/w strategii były również za- 
pisy innych, mających zastosowania do omawianej materii aktów prawnych. Stra-
tegia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego koresponduje z obszarami 
wsparcia uwzględnionymi przez fundusze strukturalne, w tym Europejski Fundusz 
Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wpisuje się również  
w europejski model polityki społecznej, uwzględniając zasady realizacji funduszy 
strukturalnych: eliminacji nierówności oraz promowania równości kobiet i męż-
czyzn, a także ochrony środowiska naturalnego. Strategia ta uwzględnia reko- 
mendacje znajdujące się w podstawowych dokumentach programowych nawią-
zując również do priorytetów Narodowej Strategii Polityki Społecznej na lata 
2007–2013. Przyjęto, że Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na 
lata 2006–2020 powinna obejmować obszary polityki społecznej określone prze- 
pisami ustawy o pomocy społecznej (art. 21 pkt. 1 – Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593  
ze zm.), którymi są w szczególności: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  
wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, profilaktyka  
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i rozwiązywanie problemów alkoholowych, współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi. Zagadnienia dotyczące zatrudnienia, mieszkalnictwa, edukacji, ochrony 
zdrowia, kultury i ochrony środowiska naturalnego stanowią elementy odrębnych 
strategii. 

Na zawartość merytoryczną i strukturę Strategii miały wpływ wymienione 
wyżej odniesienia programowe i prawne oraz diagnoza sytuacji społecznej, na pod-
stawie której określono obszary priorytetowe dla polityki społecznej w wojewódz-
twie śląskim. Do realizacji regionalnej polityki społecznej ujętej w ramach obszarów 
priorytetowych wyznaczono cel główny (misja), cele strategiczne oraz kierunki dzia-
łań. W opisach celów strategicznych i kierunków działań wskazano sposoby ich  
realizacji. Obejmują one działania o charakterze aktywizującym, profilaktycznym, 
wzmacniającym, wspierającym, pomocowym, edukacyjnym, przystosowawczym, 
informacyjnym i promocyjnym. Wśród proponowanych działań szczególne miejsce 
zajmuje promowanie dobrych praktyk, jako inicjatyw spełniających następujące kry-
teria: pozytywny sposób wpływania na grupę docelową (np. skuteczność redukcji 
ubóstwa), efektywność, trwałość, możliwość powtórzenia, innowacyjność, integracja 
zaangażowanych podmiotów i włączanie beneficjentów. Przyjęto, że Strategia  
będzie realizowana w ramach programów operacyjnych, w których zostaną okre-
ślone szczegółowe zadania, podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, benefi-
cjenci oraz sposób zadań.  

Prace nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 
2006–2020 rozpoczęto jesienią 2004 roku. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa 
Śląskiego do realizacji tzw. trybu prac nad Wojewódzką Strategią Polityki Społecznej 
powołano Komitet ds. Wojewódzkiej Strategii i Polityki Społecznej pod przewodnic-
twem Marszałka. Komitet ds. Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej wyznaczył 
kierunki prac nad Strategią oraz utworzył sześć tematycznych zespołów zadanio-
wych, pracami których kierowali liderzy realizując je metodą warsztatową. W prace 
zespołów zadaniowych byli zaangażowani przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa, wojewódzkiej administracji rządowej oraz przedstawiciele innych podmiotów 
zaangażowanych w realizacje zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecz-
nej. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Strategii Polityki 
Społecznej został on przekazany powiatom do konsultacji. W ich toku odbywały się 
spotkania z przedstawicielami władzy terenowej, ich celem było zapoznanie włoda-
rzy powiatów z najważniejszymi elementami diagnozy sytuacji społecznej, projek-
tem i zaproponowanymi sposobami realizacji przygotowanej strategii. Omówiono 
także następne etapy prac nad wskaźnikami służącymi do ewaluacji oraz sposobów 



 

 

213 

aktualizacji strategii. Po konsultacjach społecznych z przedstawicieli samorządu lo-
kalnego oraz innych zainteresowanych podmiotów projekt został zaakceptowany  
i stał się obowiązującym w województwie dokumentem wyznaczającym kierunki  
i sposoby realizowania zadań z zakresu polityki społecznej.  

 
 

3.  Podsumowanie 
 
To wcale nie przypadek, że patrzymy na wizję rozwoju Polski poprzez pry-

zmat rozwoju jej regionów. I dzieje się tak nie tylko za sprawą europejskiej polityki 
regionalnej, ale głównie dlatego, że związek między rozwojem kraju a rozwojem 
regionalnym staje się coraz bardziej widoczny. Już kilka lat temu M. Porter zauważył, 
że nie da się zrozumieć rozwoju gospodarki amerykańskiej bez analizy tego, co dzie-
je się na poziomie gospodarek regionalnych. Myślę, że stwierdzenie to można  
w jeszcze większym stopniu odnieść do Europy i europejskich regionów. A dzieje się 
tak z następujących względów. 

Po pierwsze, globalizacja i rozwój technologii informatycznych nie spo- 

wodowały wcale, jak się wcześniej wydawało, spadku znaczenia regionalnych  

i lokalnych zasobów wzrostu. Zmiana jednak nastąpiła – dzisiaj o atrakcyjności  

regionu nie decydują takie czynniki jak bliskość rynku czy niski koszt siły roboczej. 

Dzisiaj liczy się co innego – umiejętności dostępne na lokalnym rynku pracy, obec-

ność innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw czy jakość życia, którą region 

może zaproponować. I w tym właśnie obszarze należy umiejscowić poszukiwa- 

nie czynników definiujących wpływ usług publicznych na rozwój regionu. To ich 

poziom i jakość powodują, że firmy, pracownicy naukowi, wysoko kwalifikowani 

specjaliści, ludzie należący do „klasy kreatywnej" gromadzą się chętniej w jednych 

miejscach niż w innych, że powstają innowacyjne klastry, które napędzają rozwój. 

Stąd tak duże znaczenie kreowania adekwatnego do wyzwań XXI wieku i potrzeb 

społeczeństwa w zakresie demokratycznego profilu usług publicznych realizowa-

nych zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Przy czym należy wyodręb-

nić szczególnie mocno to, co powinno być realizowane na poziomie regionalnym  

i to, co ma być realizowane na poziomie lokalnym, tak by podejmowane działania nie 

pokrywały się powodując marnotrawienie wydatkowanych środków publicznych. 
Drugi ważny czynnik to ewolucja sposobu rządzenia, zmiany zachodzące  

w odniesieniu do governance. W ostatnich latach w większości państw europejskich 
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mieliśmy do czynienia z daleko posunięta decentralizacją. Jej podłoże miało charak-
ter polityczny, ale jej rezultatem było włączenie do polityki rozwojowej całego sze-
regu aktorów, którzy byli w niej wcześniej nieobecni – lokalnych i regionalnych  
samorządów, organizacji społeczno-gospodarczych, przedstawicieli biznesu. To  
z kolei zwiększyło efektywność podejmowanych z ich udziałem decyzji gospodar-
czych i społecznych. Inwestycje wdrażane przez miejscowe władze, które najlepiej 
znają swoje terytorium, lepiej uwzględniają lokalne warunki niż decyzje podej- 
mowane przez władze centralne. Władze regionalne są też bliżej uczestników życia 
społeczno-gospodarczego, których współpraca staje się w coraz większym stopniu 
warunkiem sukcesu gospodarczego regionu. Świadomość znaczenia szerokiej par-
tycypacji podmiotów działających na określonym terenie znalazła odbicie w udziale 
szczebla lokalnego i regionalnego w inwestycjach publicznych – wzrósł on w ostat-
nich 10 latach z 25,4% do 26,8%, przy czym w niektórych państwach wzrost ten  
sięgnął 10%. 

Tak więc mamy do czynienia z dwoma procesami uwidaczniającymi się  
w regionalnym wymiarze strategicznego myślenia i działania, których przyczyn nale-
ży szukać w globalizacji i rosnącej konkurencji na rynku światowym. Po pierwsze 
pojawiły się nowe czynniki wzrostu, z których najważniejszym jest innowacyjność,  
a które zależą w dużym stopniu od działań podejmowanych na szczeblu regional-
nym i lokalnym. Po drugie, w tej nowej sytuacji najbardziej efektywnym okazuje się 
być wieloszczeblowy model rządzenia – łączący w sposób skoordynowany działania 
na poziomie Wspólnoty (czy organizacji międzynarodowych), państw narodowych  
i samorządów.  

Warto w tym momencie poszukać odpowiedzi na pytanie o to, jakie kom-
petencje powinny rozwijać europejskie regiony, w tym polskie, by być konkurencyj-
nymi w globalnej gospodarce? Efektem obu procesów, które wskazywałam powyżej 
jest to, że konkurencja o inwestorów ma miejsce na szczeblu regionalnym. Co robić, 
żeby wyjść z niej zwycięsko? Oczywiście przygotować im takie warunki życia, aby 
chcieli w regionie mieszkać i generować jego dochody. Co zatem należy czynić? Po 
pierwsze stworzyć wizję rozwoju, wokół której powstanie konsens wszystkich sił  
politycznych w regionie. Wizja, ta wymaga odwagi, bo w naszej rzeczywistości  
politycznej porozumienie ponad podziałami jest prawie nie możliwe do osiągnięcia. 
Po drugie – zastosowanie innowacyjnych podejść do zagadnienia stymulowania 
rozwoju gospodarczego i społecznego regionu w tym szczególnie do sposobu roz-
wiązania problemu świadczenia usług publicznych. Po trzecie, uznanie znaczenia 
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„marki regionalnej", czyli umiejętność wykreowania unikalnego i jedynego w swoim 
rodzaju obrazu regionu.  

Obecnie szerokie wsparcie celów wyznaczonych w ramach Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego zapewniają środki uzyskiwane z Unii Europej-
skiej. Cele realizowane w ramach środków strukturalnych przeznaczonych na lata 
2007–2013 nie są de facto całkowicie nowe, bowiem nazwane w inny sposób były 
realizowana już w poprzednim okresie finansowym. I tak na przykład w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 wsparcie 
było skierowane przede wszystkim do osób niepracujących. Oczekiwano, że efek-
tem Programu będzie podniesienie szans na rozpoczęcie stałej pracy przez osoby, 
które jej nie posiadały. Przy czym należy jednoznacznie pokreślić, że w chwili obec-
nej zmieniono diametralnie instrumenty i narzędzia osiągania celu. Obowiązująca  
w latach 2007–2013 filozofia realizowania celów wyznaczonych w ramach polityki 
spójności jest silnie nakierowana na działanie poprzez formy aktywne tak, aby osią-
gać wysoki poziom inkluzji. Jednoznacznie potwierdzają to wylistowane poniżej 
cele strategiczne PO KL, które w znacznej mierze pokrywają się z omawianą w po-
przedniej części strategią. Są to w szczególności: 
− podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
− zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, 
− poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce, 
− upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powią-
zaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,  

− zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania poli-
tyk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów part-
nerstwa, 

− wzrost spójności terytorialnej. 
 
Unia Europejska, jako spójną politykę integracji społecznej traktuje: łączność 

z rynkiem pracy poprzez możliwości zdobycia pracy lub szkolenie zawodowe; 
wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia oraz lepszy do-
stęp do usług mogących wyeliminować przeszkody napotykane przez niektóre 
osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, a przez to 
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wspierające ich powrót do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, 
opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania niedostat-
ków edukacyjnych, szkolenie komputerowe mające pomóc przyszłym pracowni-
kom, w tym osobom niepełnosprawnym, w korzystaniu z nowych technologii oraz 
bardziej elastycznych uregulowań w pracy, a także poprzez rehabilitację psycholo-
giczną i społeczną). 

To nowe podejście nazywane jest aktywnym włączaniem. Jego istotną  
wartością jest konieczność równoczesnego zastosowania wszystkich wskazanych 
elementów tak, aby powstał efekt synergii. Naturalną konstatacją jest zatem stwier-
dzenie, iż wsparcie dochodowe bez polityki aktywizującej może doprowadzić do 
pułapki bierności, zaś bez odpowiedniego wsparcia dochodów programy rynku 
pracy sprzyjające aktywności nie będą w stanie skutecznie zapobiec rozprzestrze-
nianiu się ubóstwa oraz zniechęcić ludzi do poszukiwania natychmiastowych źródeł 
utrzymania nieodpowiednimi metodami. Bez środków wsparcia socjalnego istnieje 
ryzyko, że zasady aktywizacji będą stosowane ślepo, a przez to nieefektywnie, bez 
odpowiedniego uwzględnienia szczególnych potrzeb osób w trudnej sytuacji np. 
osób o złym stanie zdrowia lub dotkniętych zaburzeniami psychicznymi63. Stąd  
konieczność zastosowania podejścia systemowego i łączenia triady wskazanych 
elementów w jedną całość. 

Analiza kluczowych czynników rozwoju, zarówno w Polsce jak i w Unii  
Europejskiej jednoznacznie wskazuje, że kluczowym obszarem, który wymaga 
wsparcia, jest zatrudnienie. Relatywnie wysoka w UE (w porównaniu do USA i Japo-
nii) stopa bezrobocia oraz niższy wskaźnik zatrudnienia zdecydowały o podjęciu 
decyzji o skierowaniu największej ilości środków finansowych przede wszystkim  
na działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
oraz na wzmocnienie systemu służb zatrudnienia, świadczących pomoc dla osób 
aktywizowanych.  

Ponieważ wykluczenie społeczne jest w większości przypadków rezultatem 
braku pracy działania nakierowane na wzmacnianie zatrudnialności są szczególnie 
ważne w województwie śląskim. Skala restrukturyzacji podjętej w tym regionie  
w latach 90. ubiegłego wieku wyraźnie zaważyła na skali marginalizacji i ubóstwa  
w tym regionie stąd i potrzeba podejmowania aktywnych działań. 

                                                 
63  Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych. Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej (projekt) 2007. 
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Część 3. 
 

Strategie w polityce społecznej  
– poziom lokalny 
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Jerzy Krzyszkowski,  
Justyna Przywojska 
 
 

Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych  
jako instrument decentralizacji polityki społecznej 
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Rozważania podjęte w niniejszym rozdziale dotyczą zagadnienia strate- 

gicznego planowania lokalnej polityki społecznej. Termin strategia używany był 
niegdyś jedynie dla potrzeb militarnych i politycznych. Dopiero w połowie  
XX. wieku został przeniesiony na grunt teorii i praktyki zarządzania organizacją. 
Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku sprawiły, że gminy, a po 1999 
roku również powiaty stały się swoistego rodzaju samodzielnymi organizacjami, 
funkcjonującymi w szerszym i zmiennym otoczeniu. Organizacje tego typu także 
potrzebują długookresowych planów działania, umożliwiających realizację wyzna-
czonych przez nie celów (por. Planowanie i zarządzanie 1997, s. 15). Mówiąc naj-
prościej, planowanie strategiczne to nic innego, jak proces opracowywania takich 
planów. W teorii organizacji przez planowanie strategiczne rozumie się w pełni 
sformalizowany proces długofalowego planowania, stanowiący ważny element 
zarządzania strategicznego, stosowany do określenia i realizacji celów organizacji 
(por. Penc-Pietrzak 2000, s. 27). Planowanie strategiczne dla potrzeb gminy lub 
powiatu można określić, jako systematyczne, ciągłe działania, podczas których 
samorząd przewiduje i planuje przyszłość, analizuje zmiany zachodzące w otocze-
niu, obiera priorytetowe cele rozwoju, określa odpowiednie etapy i procedury ich 
realizacji oraz realne środki do ich osiągnięcia. W naszych rozważaniach skoncen-
trujemy swoją uwagę na tym obszarze lokalnego planowania strategicznego,  
który dotyczy szeroko rozumianej polityki społecznej. Kolejno omówione zostaną 
lokalna polityka społeczna, wymiary decentralizacji oraz strategie, jako instrumenty 
decentralizacji polityki społecznej w Polsce. 
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2. Lokalna polityka społeczna 
 
Polityka społeczna to pojęcie wieloznaczne, które za Ryszardem Szarfenber-

giem można określić, jako działalność publiczną, której zamierzone cele i osiągane 
rezultaty dotyczą warunków, poziomu i jakości życia społeczeństw jako całości,  
a także wybranych zbiorowości osób, rodzin czy gospodarstw domowych. Dwoma 
rodzajami podmiotów polityki społecznej są podmioty określające cele i wykonawcy 
polityki społecznej (por. Szarfenberg 2007, s. 18). Państwo jest autorem ogólnych 
celów i zasad natomiast podmiotami je realizującymi są samorządy, organizacje po-
zarządowe lub prywatne. Przytoczone rozróżnienie jest szczególnie ważne w cza-
sach, gdy cechą dystynktywną polityki społecznej jest jej decentralizacja. Próbę  
definicji lokalnej polityki społecznej podjęli Adam Kurzynowski i Piotr Błędowski  
(por. Kurzynowski, Błędowski 2002), dla których terenem realizacji celów lokalnej 
polityki społecznej jest gmina i powiat. Zaletami lokalnej polityki społecznej są m.in. 
szybkość reakcji podmiotów na ujawniające się problemy społeczne, trafne rozpo-
znanie sytuacji pojedynczych środowisk, lepsze możliwości wykorzystania lokalnego 
potencjału społecznego, uwzględnianie lokalnej specyfiki przy formułowaniu dia-
gnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjająca racjonalnej gospodarce środkami 
materialnymi i zasobami ludzkimi. Podmiotami lokalnej polityki społecznej są organy 
samorządu terytorialnego realizujące funkcje stanowiące (rada powiatu, rada gmi-
ny), funkcje wykonawcze (burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, zarządy powiatów) 
oraz wyspecjalizowane instytucje samorządowe. Należą do nich samorządowe in-
stytucje pomocy społecznej (gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 
pomocy społecznej), placówki oświatowe, organizacje pozarządowe (szczególnie 
grupy samopomocowe, które aktywizują środowiska lokalne). Do lokalnych pod-
miotów zaliczyć można także Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, 
lokalne zakłady pracy itp.  

Zadaniami gminy w sferze społecznej są m.in. zwalczanie ubóstwa i innych 
negatywnych socjalnych skutków długookresowego bezrobocia, świadczenia mate-
rialne, zachowanie samodzielności życiowej i ekonomicznej, integracja społeczna. 
Pomiędzy polityką społeczną realizowaną przez rząd i inne podmioty centralne,  
a polityką realizowaną przez podmioty regionalne oraz lokalne powinna zachodzić 
zgodność, gdy chodzi o ogólne cele polityki społecznej w państwie przy równocze-
snym nakierowaniu tych polityk na zaspokojenie specyficznych potrzeb i rozwiązy-
wanie problemów charakterystycznych dla poszczególnych regionów i środowisk 
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lokalnych. Polityka gospodarcza i społeczna państwa powinna być wewnętrznie 
spójna, co wynika z faktu, że, każda decyzja w sferze polityki gospodarczej wywołuje 
skutki społeczne, a decyzje w dziedzinie polityki społecznej mają wpływ na gospo-
darkę i budżet państwa. Państwo ogranicza obecnie swoją rolę organizatora i dawcy 
i przechodzi do roli pomagającego, tam gdzie to jest niezbędne. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości ta zmiana roli państwa dokonuje się wg zasad liberalnej gospodarki, 
w której państwo odgrywa w polityce społecznej znacząco mniejszą rolę niż w mo-
delu społecznej gospodarki rynkowej, utożsamianej z takim systemem gospodarki, 
w którym państwo zachowuje istotną rolę w procesach regulujących wyrównywa-
nie szans startu zawodowego oraz zabezpieczenia minimalnych standardów zaspo-
kajania potrzeb.  

Przesłankami lokalnej polityki społecznej są: szybkość reakcji podmiotów na 
ujawniające się problemy społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych 
środowisk, lepsze możliwości wykorzystania lokalnego potencjału społecznego,  
a także uwzględnienie lokalnej specyfiki przy formułowaniu diagnozy społecznej. 
Relacje między centralną i lokalną polityką społeczną określają akty prawne doty- 
czące zadań i przepływu środków finansowych na ich realizację oraz współpracy  
i kontroli, które wynikają z określonych ustaw oraz zasad funkcjonowania samorządu 
terytorialnego. Obok formalnych są także relacje nieformalne powstające w efekcie 
realizacji programów specjalnych i zasilania finansowego. Rola państwa zgodnie  
z zasadą subsydiarności jest pomocnicza, a uzasadnieniem lokalnej polityki społecz-
nej jest oddolny charakter potrzeb, a ponieważ w ich zaspokajaniu biorą udział 
podmioty lokalne, jest ona źródłem aktywizacji ekonomicznej i społecznej ludności. 
Zła realizacja celów polityki lokalnej i regionalnej destabilizuje centralną politykę 
społeczną i może prowadzić do kryzysu społecznego i gospodarczego.  

 
 

3.  Pojęcie i wymiary decentralizacji w polityce społecznej 
 
Decentralizacja (por. Olson 1993) to proces, za pomocą którego świadczenia 

i usługi socjalne są przenoszone z rządu centralnego do mniejszych lokalnych jed-
nostek czy władz i agencji, o których sądzi się, że są bliżej obywateli i użytkowników 
(por. Alcock, Erskine, May, red. 1999, s. 397). Może ona oznaczać: lokalizację usług na 
niższym poziomie, integrację działań poprzez ich świadczenie przez jeden lokalny 
ośrodek czy jednostkę administracyjną, delegowanie władzy zarządzającej i związa-
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nej z nią odpowiedzialności bliżej pierwszej linii lub demokratyzację władzy lokalnej 
rozumianą, jako przekazanie politycznej władzy społecznościom lokalnym (por. 
Hambleton, Hoggett 1998, s. 125–147). Decentralizacja w założeniu jej twórców za-
pewnia sprawniejsze rządzenie przez przybliżenie władzy społecznościom lokalnym, 
zwiększenie społecznej kontroli nad elitami politycznymi i środkami publicznymi 
oraz decyzjami alokacyjnymi, kształtowanie większej odpowiedzialności za sprawy 
społeczności lokalnych i regionalnych oraz zdjęcie z państwa troski o sprawy spo-
łeczne (por. Golinowska 2000, s. 175). Decentralizacji, jako strukturalnej zmianie  
(od scentralizowanej ku lokalnej organizacji), powinna towarzyszyć zmiana kultury 
organizacyjnej, postaw (radnych, lokalnych urzędników itp.), czyli odejście od za-
chowań zorientowanych na producenta do zachowań zorientowanych na klienta 
(por. Fenwick, Bailey 1998, s. 26–39).  

Decentralizacja może mieć charakter fiskalny lub administracyjny. Decentra-
lizacja fiskalna oznacza, że rząd przekazuje odpowiedzialność za finansowanie usług 
społecznych władzom lokalnym, decentralizacja administracyjna występuje, gdy 
władze lokalne zyskują pełne uprawnienia w zakresie alokacji zarządzania środkami 
otrzymywanymi z budżetu centralnego. Obok kluczowych kwestii – finansowej  
i administracyjnej odpowiedzialności razem z decentralizacją pojawia się problem 
koordynacji działań i partnerstwa zarówno w ramach administracji publicznej, jak  
i relacji między sektorem publicznym a prywatnym i pozarządowym. Polska reforma 
administracyjna z 1999 roku, wdrażana pod hasłami decentralizacji, zastąpiła dwu- 
szczeblowy system (województwo–gmina) trójszczeblowym, w którym pojawiły się 
powiaty, a na poziomie województwa – administracja rządowa i samorządowa.  
Sytuacja, w której obok siebie – w układzie tak hierarchicznym, jak i horyzontalnym  
– działają niezależnie, jak w przypadku województwa rządowego i samorządowego, 
różne podmioty, wywołuje ciągle kłopoty z koordynacją i prowadzi do konfliktów,  
a w skrajnym przypadku rozmywa odpowiedzialność za powierzone działania (por. 
Golinowska 2000a, s. 177). Innym wymiarem decentralizacji równie ważnym jak ten 
fiskalno-administracyjny, jest demokratyzacja władzy publicznej, jej przybliżenie do 
społeczeństwa. Decentralizacja tworzy jedynie nowe ramy organizacyjne, ale nie 
gwarantuje większej partycypacji obywatelskiej w życiu publicznym czy większej 
otwartości władz. Z punktu widzenia obywateli, w tym klientów pomocy społecznej, 
najistotniejsza wydaje się odpowiedź na pytanie, czy decentralizacja poprawiła ja-
kość świadczonych usług. Aby oczekiwania w tym zakresie zostały spełnione, władze 
lokalne powinny podjąć działania w celu podniesienia jakości zasobów ludzkich, 
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którymi zarządzają. Chodzi o właściwą rekrutację i selekcję personelu, analizę po-
trzeb szkoleniowych i zapewnienie odpowiedniego rozwoju zawodowego, a także 
o poprawę metod zarządzania, dostosowanie ich do nowych warunków funkcjo-
nowania organizacji po reformie decentralizacyjnej. Opisana strategia poprawy 
funkcjonowania lokalnych instytucji koncentruje się na szkoleniu personelu i syste-
mach zarządzania. W warunkach krajów tzw. młodych demokracji, do których należy 
Polska, obok zapewnienia odpowiedniej jakości kadry niezbędna jest także jej stabi-
lizacja zawodowa, tj. gwarancja, że kolejne zmiany polityczne nie będą powodować 
wymiany personelu, szczególnie kadry kierowniczej lokalnych organizacji. Dotych-
czasowe doświadczenia w tym względzie, również w zakresie pomocy społecznej, 
są zdecydowanie negatywne. Decentralizacja oznacza również zmianę roli klienta, 
użytkownika zdecentralizowanych usług socjalnych. Partycypacja użytkowników  
w kształtowaniu jakości usług, oparta na tradycji aktywności obywatelskiej i wza-
jemnym zaufaniu, jest warunkiem koniecznym sukcesu. Decentralizacja jest ro- 
zumiana, jako przekazanie kompetencji i uprawnień pomiędzy samodzielnymi pod-
miotami. Samorząd terytorialny sam odpowiada za realizację zadań własnych,  
sam określa sposób zarządzania jednostką terytorialną. W coraz większym stopniu  
o atrakcyjności gmin czy powiatów decyduje kreatywność, innowacyjność i styl  
kierowania stosowany przez ich władze. Swoboda działania, ale i ogromna odpo-
wiedzialność za wykonywanie zadań własnych powodują, że władze lokalne coraz 
częściej decydują się na opracowanie długofalowych koncepcji rozwoju, upatrując 
w nich sposobu na konsekwentną realizację własnych polityk.  

 
 

4.  Przesłanki tworzenia strategii lokalnych 
 
Z pewnością istnieje wiele teoretycznych i praktycznych przesłanek, na 

podstawie których jednostki samorządu terytorialnego decydują się na opracowa-
nie własnych strategii. Jednak podejmując próbę generalizacji owych pobudek, 
można wymienić dwie o znaczeniu zasadniczym: nowa pozycja samorządu w pro-
cesie stymulowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
przymus prawny. Zasadniczym powodem tworzenia lokalnych strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych jest przepis art. 17 ustawy o pomocy społecznej64, 

                                                 
64   Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593.  
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nakładający na gminy obowiązek opracowania takich dokumentów. Według tego 
przepisu do obowiązkowych zadań własnych gminy należy między innymi: „opra-

cowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka”. Z art. 17 wyraźnie wynika, że gmina nie może uchylić się od 
obowiązku opracowania i uchwalenia strategii. 

Z kolei według art. 19 ustawy do zadań własnych powiatu należy: „opra- 

cowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób  

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczegól-

nego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami”. W tym przypadku 
ustawodawca nie zastrzegł jednak obligatoryjności realizacji zadania. 

Podobnie w przypadku województwa ustawa określa, że do zadań wła-
snych realizowanych przez samorząd wojewódzki należy: „opracowanie, aktualizo-

wanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej inte-

gralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełno-

sprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho- 

lowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami”  
(art. 21). Przy czym ponownie nie użyto sformułowania, że strategia ta ma charakter 
obligatoryjny. 

Przywołane powyżej artykuły ustawy o pomocy społecznej są w na- 
szym odczuciu dość kontrowersyjne. Po pierwsze, wydaje się, że strategie doty-
czące społecznej sfery funkcjonowania jednostek terytorialnych mają charakter 
obligatoryjny jedynie na poziomie gminnym. W powiatach i województwach nie 
zastrzeżono już konieczności opracowania tych dokumentów. Po drugie, nawet  
w przypadku obowiązkowych strategii lokalnych, nie zaproponowano żadnych 
wytycznych, co do ich treści lub formy. Jedynie w odniesieniu do strategii  
wojewódzkiej, zaznaczono, że ma ona stanowić integralną część strategii rozwoju 
województwa. Jednak nawet to stwierdzenie budzi wątpliwości. Przepisy nie roz-
strzygają, czy strategia społeczna musi być oddzielnym opracowaniem, czy też 
aspekty społeczne mają być po prostu zawarte w obligatoryjnej strategii rozwoju 
opracowywanej przez wszystkie regiony na mocy ustawy o samorządzie woje-
wództwa. 
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Wątpliwości tych nie rozwiązują również przepisy ustaw ustrojowych, okre-
ślających sposób funkcjonowania polskich samorządów terytorialnych. Art. 18 usta-
wy o samorządzie gminnym65 wymienia jedynie cztery rodzaje planów lokalnych, 
których uchwalenie należy do wyłącznej kompetencji rady gminy: budżetu, studium 
oraz planu zagospodarowania przestrzennego i planów gospodarczych. Można  
zakładać, że w ramach czwartej kategorii mieszczą się strategie rozwoju gminy. Po-
dobnie w przypadku powiatu, rada powiatu odpowiada za uchwalenie: budżetu, 
powiatowego programu przeciwdziałania przestępczości, programu aktywizujące-
go lokalny rynek pracy66. W ustawie nie ma wzmianek odnoszących się do strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, choć w art. 4 wymieniono szereg zadań  
z zakresu lokalnej polityki społecznej realizowanych w powiatach. Natomiast bardzo 
dokładne wytyczne, co do założeń, kierunków rozwoju, a nawet metod opracowa-
nia strategii rozwoju można przeczytać w ustawie o samorządzie województwa67. 
Strategie te mają być opracowane metodą partycypacyjną, zapisane w nich cele  
i działania powinny koncentrować się na m.in. pielęgnowaniu polskości oraz rozwo-
ju i kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców 
oraz pielęgnowaniu i rozwijaniu tożsamości lokalnej, pobudzaniu aktywności  
gospodarczej. Chodzi także o podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyj-
ności gospodarki województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego  
i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń oraz kształtowanie 
i utrzymanie ładu przestrzennego. 

Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju woje- 
wództwa i realizacji polityki jego rozwoju, winien współpracować z jednostkami  
lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem 
gospodarczym i zawodowym, administracją rządową, szczególnie z wojewodą,  
innymi województwami, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami wyższymi  
i jednostkami naukowo-badawczymi. Formułując strategię rozwoju województwa 
samorząd może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i re-
gionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich. 

Tyle założenia, a jak przedstawia się praktyka w tym zakresie? Analizy prze-
prowadzone przez autorów tego artykułu w ramach innych badań „Gotowość  

                                                 
65    Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z  2001 r., Nr 142, poz. 1591. 
66    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592. 
67    Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590.  
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do podjęcia aktywności ekonomicznej wśród kobiet z terenów niskozurbanizowanych”68 
wykazały, że wojewódzkie strategie rozwoju to programy czytelne, profesjonalne  
i zgodne z metodą planowania strategicznego. Ich autorzy kompleksowo podcho-
dzą do zagadnienia stymulowania rozwoju regionalnego, sprawnie wykorzystują 
techniki i narzędzia diagnostyczne i analityczne. Warto się w tym miejscu zastano-
wić, jaki wpływ na jakość tych strategii miały obwarowania prawne związane z ich 
opracowaniem? Być może podobne rozwiązanie należy zastosować w przypadku 
strategii społecznych? Równocześnie należy podkreślić, że z zapisów ustawy nie 
wynika jednak, aby samorząd wojewódzki musiał koncentrować swoje prorozwojo-
we wysiłki planistyczne na zagadnieniach związanych z polityką społeczną. 

Drugim ważnym powodem, dla którego lokalni włodarze decydują się na 
opracowywanie strategii jest nowa pozycja samorządu terytorialnego w realizacji 
polityki rozwoju. Podstawą funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce jest 
jego samorządność i samodzielność, co przejawia się w nieskrępowanej wskazów-
kami innych organów publicznych działalności w ramach przepisów prawa oraz 
możliwości planowania i prowadzenia własnej polityki rozwoju (por. Nowacka 1997, 
s. 31). Restytucja samorządu terytorialnego przywróciła jednostkom terytorialnym 
prawowitego i rzeczywistego gospodarza, a wbudowanie samorządu w strukturę 
państwa rozpoczęło proces dostosowawczy kształtowania administracji do potrzeb 
państwa zorientowanego na gospodarkę rynkową (por. Stępień 1995). Wobec cią-
głych przemian strukturalnych oraz stałego niebezpieczeństwa zachwiania równo-
wagi w procesach rozwoju gminy, systematyczna działalność władz lokalnych jest 
warunkiem koniecznym. Działalność ta nie może jednak służyć jedynie likwidacji 
zakłóceń. Aby była ona skuteczna, musi być jednocześnie aktywna, czyli władze  
powinny z odpowiednim wyprzedzeniem dążyć do osiągania określonych celów  
– opracowywać długofalowe programy działań. Dodatkowo, fakt członkostwa na-
szego kraju w strukturach UE powoduje, że władze publiczne muszą podporząd- 
kować się ogólnym zasadom regulującym działania polityk unijnych, w tym za- 
sadzie programowania. Procedury planowania powinny być istotne dla władz 
gminnych, ponieważ na nich właśnie spoczywa obowiązek zarządzania sprawami 
wspólnoty lokalnej, z jej jakże zróżnicowanymi komponentami. Włodarze lokalni nie 
są już jedynie administracją odpowiedzialną za realizację obligatoryjnych zadań  

                                                 
68   Badania realizowane w ramach projektu „Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy” 

pod kierunkiem Juliana Auleytnera przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej na zlecenie Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej (SPO RZL 1.6 (b)). 
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publicznych. Zasadniczą funkcją zarządzania w sektorze publicznym staje się koor-
dynacja procesów zachodzących w coraz bardziej złożonym życiu społecznym (por. 
Czaputowicz, red. 2008, s. 135–136). Zarządzanie strategiczne jest coraz częściej  
wykorzystywaną metodą pomocną w realizacji tej funkcji, zarówno w skali lokal- 
nej, regionalnej jak i krajowej. Długofalowe planowanie rozwoju gminy daje wła-
dzom lokalnym, możliwość koordynowania zachowań poszczególnych członków 
wspólnoty oraz inspirowania, wspomagania i kontrolowania procesów społeczno- 
-gospodarczych na danym terenie (Nowakowska 2000, s. 85). Jest oczywiste, że  
każda społeczność lokalna to zbiór niezwykle różnorodnych jednostek dążących  
do realizacji swych indywidualnych celów, a potrzeby i aspiracje pojedynczych 
mieszkańców często konkurują ze sobą. Wiadomo również, że równoczesne za- 
spokojenie oczekiwań wszystkich członków wspólnoty lokalnej jest niemożliwe, co 
więcej, jednoczesna realizacja partykularnych celów rozwoju poszczególnych jed-
nostek nie musi oznaczać dla gminy, jako całości wartości pozytywnych i warunku-
jących jej ogólny rozwój. Można, zatem stwierdzić, że bez solidnego, realistycznego 
planu i skonkretyzowanej wizji przyszłości, łączącej w działaniu kluczowych aktorów 
lokalnej sceny gospodarczej, politycznej, społecznej i kulturowej wejście gminy na 
ścieżkę trwałego i harmonijnego rozwoju jest znacznie utrudnione. 

 
 

5.  Strategie lokalne w świetle teorii i badań empirycznych 
 
Proces planowania strategicznego jest w pełni sformalizowany. Ozna- 

cza to między innymi, że podczas tworzenia strategii należy ściśle przestrzegać 
metod i zasad składających się na tę technikę planistyczną. Przygotowanie stra- 
tegii jednostki samorządu terytorialnego powinno zawierać: diagnozę stanu  
istniejącego, analizę strategiczną, wyznaczenie wizji i misji, wytyczenie i hierar- 
chiację celów działania, sformułowanie wariantów strategii, wybór strategii opty- 
malnej, określenie horyzontu czasowego, wybór liczbowych wskaźników realizacji 
celów strategicznych oraz wskazanie źródeł finansowania strategii. Literatura  
fachowa podkreśla wyraźnie, że strategia zakłada aktywne uczestnictwo wszy- 
stkich zainteresowanych podmiotów w jej formułowaniu i realizacji. Część auto-
rów wskazuje nawet na tzw. partycypacyjną (uczestniczącą) metodę tworze- 
nia planów strategicznych. Polega ona na trwałym powołaniu zbiorowego  
podmiotu, stanowiącego reprezentację społeczności lokalnej w pracach nad  
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strategią69. Działania ekspertów, władz i społeczności lokalnej powinny się wza- 
jemnie uzupełniać i wspomagać w procesie formułowania strategii rozwoju. Jed-
nak o procedurze opracowania strategii decydują samorządy terytorialne, które 
obok metody uczestniczącej mogą wykorzystać szereg innych rozwiązań. Do- 
tychczasowe doświadczenia badawcze wskazują, że większość lokalnych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych jest opracowywanych po prostu przez 
samych pracowników ośrodków pomocy społecznej. Jakość tak przygotowanych 
strategii dowodzi, że pracownicy ośrodków nigdy wcześniej nie mieli do czynienia 
z metodą planowania strategicznego oraz, że nie zostali odpowiednio (lub wcale) 
przeszkoleni w tej dziedzinie. Nie jest naszą intencją, wytykanie komuś braku 
kompetencji czy kwalifikacji. Ocena poziomu strategii winna służyć raczej wskaza-
niu kierunków zmian w procedurach planistycznych i uświadomieniu deficytu 
umiejętności w tej dziedzinie zarządzania publicznego.  

Poważną wątpliwość budzi sam fakt samodzielnego opracowywania  
strategii społecznych. W końcu są one zorientowane przede wszystkim na rozwią-
zywanie problemów i uciążliwych kwestii dotykających społeczności lokalnej. Tym, 
bardziej powinny uwzględniać i jasno artykułować opinie i potrzeby mieszkańców. 
Warto się w tym miejscu zastanowić nad odmiennością ról podczas tworzenia  
strategii. Władza lokalna i jej administracja patrzą na wspólnotę mieszkańców z per-
spektywy podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań publicznych, dyspo- 
nującego środkami publicznymi i działającego w obszarze ustalonym prawem.  
Samorząd terytorialny jest, co prawda samodzielny, ale nie autonomiczny. Musi  
respektować przepisy prawa wyższego rzędu, czyli obowiązujące powszechnie na 
terenie kraju. Podporządkowanie przepisom administracyjnym, oraz pełna infor- 
macja na temat środków finansowych pozostających w dyspozycji, to czynniki,  
które nakładają na władze i urzędników wyraźną rolę w procesie tworzenia strategii 
– obiektywizowanie, urealnianie jej zapisu. Z drugiej strony, mogą jednak prowadzić 
do zniekształcenia opinii samorządu na temat oczekiwań mieszkańców. Z punktu 
widzenia władzy za priorytetowe mogą być uznane jedynie zadania obowiązkowe 
lub stosunkowo łatwe do finansowania. Z kolei sami mieszkańcy wniosą do strategii 
obiektywną wiedzę na temat własnych problemów, oczekiwań i potrzeb. Im bar-
dziej zróżnicowaną część populacji włączymy w pracę nad strategią, tym głębiej 
sięgnie diagnoza lokalnych uwarunkowań.  

                                                 
69   Czytaj m.in. w: Kłosowski, Warda 2001, s. 86; Swianiewicz, Klimska, Mielczarek 2004, s. 135–140.  
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Metoda partycypacyjna nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Wymaga umie-

jętnego skoordynowania postaw mieszkańców oraz nauczenia ich współpracy  

w imię interesu społecznego, nierzadko stojącego w sprzeczności z ich indywidual-

nymi oczekiwaniami. Stawia też wyzwanie przekonania wspólnoty o ograniczonych 

możliwościach finansowych i kompetencyjnych władz. Świadomi tych trudności 

włodarze, decydują się również na trzecie możliwe rozwiązanie i zlecają opracowa-

nie planu strategicznego ekspertom. Jest to korzystna opcja, pod warunkiem, że 

mają oni pełnić rolę doradczą-wykorzystywać znajomość metody strategicznego 

planowania i sprawować funkcję moderatora warsztatów strategicznych, korzystając 

ze swej neutralnej pozycji osób obiektywnych nie wywodzących się ze środowiska 

lokalnego, niereprezentujących pozostałych stron. 

Dotychczasowe rozważania miały na celu dostarczenie praktycznych wska-

zówek na temat metodologii tworzenia strategii. W kolejnej części opracowania 

spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest rozwój programowany  

w strategiach lokalnych. Samorząd gminny nie jest obecnie postrzegany jedynie, 

jako przymusowy związek mieszkańców, powołany do sprawowania władztwa  

administracyjnego, ale również, jako sposób zarządzania nakierowanego na zaspo-

kajanie szeroko rozumianych potrzeb społecznych70. Przy czym, jako efektywne 

zarządzanie gminą należy rozumieć nie tylko utrzymywanie lokalnej gospodarki na 

określonym poziomie, ale przede wszystkim ciągłe i nieustające działania na rzecz 

jej ogólnego rozwoju.  

Rozwój lokalny ma wieloaspektowy charakter i nie jest możliwe interpreto-

wanie tego pojęcia w jeden powszechnie obowiązujący sposób. Przegląd piśmien-

nictwa pozwala wyodrębnić cztery podstawowe wątki poruszane podczas jego cha-

rakterystyki: procesowy charakter, świadome i celowe działanie władz lokalnych, 

przeobrażenia strukturalne gospodarki lokalnej oraz wzrost zadowolenia i jakości 

życia wspólnoty. Można zauważyć, że znacząca część badaczy problematyki regio-

nalnej skupia swą uwagę przede wszystkim na gospodarczym wymiarze rozwoju, 

analizując zmiany strukturalne i funkcjonalne w gospodarkach lokalnych, zmiany  

w strukturze zatrudnienia, przyrost bądź spadek miejsc pracy, czy tendencje w po-

ziomie dochodów mieszkańców gminy.  

                                                 
70   Por. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., Dz. U. z dnia 25 listopa-

da 1994 r. nr 124, poz. 607.  
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Wątek gospodarczy wyraźnie eksponuje E. Blakely, który mianem rozwoju 
lokalnego określa „proces, w którym władze lokalne lub organizacje sąsiedzkie angażują 

się w celu stymulowania lub przynajmniej utrzymania działalności gospodarczej lub  

zatrudnienia”. Głównym celem tego zaangażowania jest stworzenie lokalnych  
możliwości zatrudnienia w dziedzinach korzystnych dla całej społeczności lokalnej 
(por. Blakely 1989, s. 56–70). Podobne podejście znajdujemy u E. Wojciechowskiego, 
według którego „treścią rozwoju lokalnego jest rozwój gospodarczy, obejmujący ko-

rzystne zmiany ilościowe oraz przemiany jakościowo-strukturalne i poprawę warunków 

życia ludności. Podstawowym celem rozwoju jest natomiast zapewnienie dostatecznej 

liczby trwałych miejsc pracy” (por. Wojciechowski 2003, s. 191–192).  
Jak wynika z przytoczonych definicji, autorzy, charakteryzując rozwój lokal-

ny, przywiązują szczególną uwagę do wzrostu zatrudnienia oraz utrzymywania 
i rozwoju nowych miejsc pracy, podkreślając tym samym gospodarczy aspekt pro-
cesu. Dodatkowo, zarówno wśród teoretyków jak i praktyków, panuje przekonanie, 
że świadomie inicjowany i stymulowany wzrost gospodarczy, z czasem spowoduje 
pozytywne przeobrażenia wszystkich sfer funkcjonowania układu lokalnego. Wydaje 
się jednak, że takie podejście do realizacji lokalnej polityki rozwoju opiera się na zbyt 
dużych uproszczeniach. Po pierwsze, wspólnoty lokalne nie są homogenicznymi 
zbiorami jednostek ludzkich, zatem istnieją w ich ramach grupy ukierunkowane na 
realizację celów innych niż gospodarcze czy prozatrudnieniowe (np. ludność w wie-
ku przed i poprodukcyjnym, osoby niepełnosprawne). Po drugie, w układach lokal-
nych mogą występować silne endogenne bariery rozwoju, nie związane z kondycją 
gospodarki lokalnej, np. bariera psychologiczna (ludzie i ich postawy), instytucjonal-
na (efektywność instytucji lokalnych, diagnostyka lokalna, sposób zarządzania) czy  
w końcu społeczna (lokalne problemy społeczne). 

Wobec powyższego, rozwój lokalny należy rozumieć znacznie szerzej – jako 
zintegrowany, kompleksowy proces zachodzący we wszystkich sferach życia wspól-
noty lokalnej. Ponadto, charakteryzuje się on tym, że jego podmiotem nie są władze 
lokalne, ale lokalna wspólnota, motorem rozwoju są przede wszystkim czynniki  
endogeniczne, a gospodarka jest jednym z elementów rozwoju, jednak sam rozwój 
lokalny to pojęcie szersze niż lokalny rozwój gospodarczy71. Zakładając, że rozwój 
ma charakter zintegrowany, a jego zasadniczym podmiotem jest wspólnota miesz-
kańców, w procesie tworzenia strategii lokalnych władze powinny skupiać się  

                                                 
71  Szerzej czytaj o tym w: Kowalska 2003, s. 102.  
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w równym stopniu na priorytetach ekonomicznych i społecznych. Niestety, prze-
prowadzane badania strategii lokalnych wyraźnie przeczą takiemu założeniu72.  

 
Wykres 6. Ocena formalna strategii lokalnych z powiatów: skierniewickiego, łódzkiego wschodniego  

i piotrkowskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
W ocenie ogólnej strategie rozwiązywania problemów społecznych uzyska-

ły łącznie niewiele ponad 54,50% oceny maksymalnej73. Oznacza to, że duża część 
dokumentów poddanych analizie nie spełnia podstawowych wymogów metody 
planowania strategicznego. Dodatkowo, należy podkreślić, że w momencie prze-
prowadzania badania (2007–2008) część gmin w ogóle nie opracowała strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, choć jest to ich obowiązek ustawowy.  

                                                 
72   Badania te zostały przeprowadzone przez autorów artykułu w ramach projektu badawczego reali-

zowanego przez PTPS: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce”, 
SPO RZL 1.6 (b), moduł 1. Władza lokalna i jej polityka wobec kobiet wiejskich. Analizą objęto 
26 strategii lokalnych, opracowanych przez samorząd gminny i powiatowy w powiatach ziemskich: 
skierniewickim, łódzkim wschodnim i piotrkowskim. 

73  Oceny formalnej dokumentów dokonano przy użyciu metodologii przyjętej w ekspertyzie strategii 
wojewódzkich przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół kie-
rowany przez Jerzego Hausnera. W analizie tej wzięto pod uwagę następujące elementy: obecność 
i jakość diagnozy sytuacji wewnętrznej jednostki samorządu terytorialnego, obecność i jakość ana-
lizy strategicznej, przyjęty horyzont planistyczny, hierarchię i stopień operacjonalizacji celów, 
wskaźniki liczbowe realizacji strategii, sposób finansowania oraz koszty realizacji celów strategii.  
W odniesieniu do każdego ze wskazanych aspektów formalnych strategii zastosowano skalę ocen, 
w której 0 punktów oznacza brak danego elementu strategii, 1 punkt oznacza częściową obecność 
elementu, 2 punkty oznaczają pełną obecność analizowanego elementu strategii. W ten sposób 
każdy z badanych dokumentów mógł uzyskać maksymalnie 12 punktów. 
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Wysoką ocenę uzyskały natomiast lokalne strategie rozwoju, czyli dokumenty o cha-
rakterze fakultatywnym. W większości przypadków były to strategie zaktualizowane, 
tworzone z pomocą ekspertów, zawierały rzetelne diagnozy lokalne. Na niską jakość 
techniczną strategii rozwiązywania problemów społecznych złożyło się kilka czynni-
ków. Ocenie poddano obecność i jakość podstawowych etapów planistycznych. 
Wyniki analizy prezentuje Tabela 17. 

 
Tabela 17. Wyniki oceny poszczególnych elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Element strategii Ocena 

Wyznaczony horyzont planistyczny 76,92% 

Diagnoza 76,92% 

Analiza strategiczna 50% 

Struktura i poziom operacjonalizacji celów 80,77% 

Wskaźniki realizacji założeń strategicznych 23,08% 

Zasady i źródła finansowania 19,23% 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Z tabeli wynika, że zdecydowanie najsłabszymi elementami w analizo- 

wanych strategiach rozwiązywania problemów społecznych są wskaźniki realizacji  
i zasady finansowania zaplanowanych działań. W większości przypadków autorzy 
strategii po prostu nie uwzględnili tych elementów w sporządzonych przez siebie 
dokumentach. Niewielką liczbę punktów uzyskał również element: analiza strate-
giczna uwarunkowań prowadzenia lokalnej polityki społecznej, podobnie nieobec-
ny w strategiach lokalnych.  

Dane wskazują wyraźnie, że strategie koncentrują się głównie na etapie 
formułowania celów rozwoju. Biorąc pod uwagę ich jakość techniczną – słabą  
w częściach diagnostyczno-analitycznej oraz odnoszącej się do zasad i procedur 
wdrażania, można wysnuć wniosek o ich nieznacznej roli w realizacji lokalnej polityki 
społecznej. 

Wątpliwości wzbudza także metoda prac nad strategiami rozwiązywania 
problemów społecznych. Sama nazwa dokumentów świadczy o tym, iż winny się 
one koncentrować na jakości życia wspólnot lokalnych, zwłaszcza w obszarze  
tkwiących w nich problemów. Strategie te powinny bazować w dużym stopniu  
na opiniach mieszkańców. Wszelkie informacje zawarte w diagnozie społecznej  
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warto poddać ocenie, z uwzględnieniem kryteriów porównawczych, funkcjonal-
nych i społecznych, które obejmują porównania faktycznego stopnia zaspokojenia 
potrzeb członków wspólnoty z ich oczekiwaniami i aspiracjami. Niestety, z badań 
wynika, że znaczną część strategii społecznych opracowano metodą menedżerską, 
bez uwzględnienia odczuć mieszkańców i klientów pomocy społecznej – czyli 
głównych odbiorców zaprogramowanych działań. Warto w tym miejscu dodać, że 
bardzo podobne wyniki oceny uzyskano w trakcie badań nad strategiami opraco-
wanymi przez samorząd województwa. W tym przypadku również zdecydowanie 
słabiej wypadły strategie społeczne (55% oceny maksymalnej przy 87% dla woje-
wódzkich strategii rozwoju). 

Z przytoczonych badań wynika, że strategie lokalne cechuje duże zróż- 
nicowanie. Gminne strategie rozwoju można uznać za dokumenty poprawne  
technicznie, co może wskazywać na ich dużą wartość aplikacyjną. Programowanie 
lokalnej polityki rozwoju przewiduje również tworzenie wieloletnich planów inwe-
stycyjnych (WPI). Dokumenty te przedstawiają roczne plany inwestycyjne oraz  
środki finansowe przeznaczone w kilku kolejnych latach na prowadzenie inwestycji. 
Zawierają też deklarację kierunków działania i odniesienie kosztu inwestycji do zdol-
ności płatniczych gminy. Opracowanie obydwu dokumentów (strategii i WPI) może 
pozytywnie wpłynąć na proces stymulowania gminnej gospodarki. Inaczej wygląda 
kwesta strategicznego zarządzania rozwojem społecznym. Lokalne strategie roz- 
wiązywania problemów społecznych cechują się niską jakością, słabą diagnostyką,  
a co najważniejsze zawierają szczątkowe informacje na temat procedur wdrażania 
zaprogramowanych działań.  

To pesymistyczne zestawienie mogłoby stanowić podstawę do zakwes- 
tionowania przydatności tego typu opracowań w zarządzaniu publicznym. Jednak  
i w tej dziedzinie istnieją już dobre praktyki, pokazujące, że strategia społeczna może 
być fachowym i przydatnym dokumentem. W ramach badań „Rodzina jako podmiot  

i przedmiot lokalnej polityki społecznej w gminach wiejskich województwa łódzkiego”, 
objętych Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) reali-
zowanych w 2008 roku74, ocenie poddano strategie rozwiązywania problemów spo-
łecznych opracowane przez wybrane gminy województwa łódzkiego, uczestniczące 
w PPWOW. Strategie były opracowane w sposób poprawny – zgodny z zasadami 

                                                 
74  Badania były realizowane w Ośrodku Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego na 

zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 2008 r. 
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planowania strategicznego. W analizowanych strategiach zastosowano taką samą 
metodę opracowania-partycypacyjną (w ramach warsztatów strategicznych) i kon-
sultacyjną (ankiety). Część diagnostyczna cechowała się ujęciem kompleksowym, 
dynamicznym i problemowym, w części analitycznej zastosowano metodę SWOT. 
W strategiach określono też procedury monitorowania. Wyniki analiz strategii przy-
gotowanych w ramach PPWOW zdają się wskazywać na pozytywną tendencję  
w planowaniu oddziaływań lokalnej polityki społecznej i pozwalają żywić nadzie- 
ję, że prawidłowo opracowane strategie rozwiązywania problemów społecznych  
staną się ważnym instrumentem stymulowania rozwoju lokalnego dzięki diagnozie 
problemów i prognozie trendów w sferze społecznej. Umożliwią programowanie 
działań długofalowych oraz wzmocnią integrację i partnerstwo aktorów zaangażo-
wanych w lokalną politykę społeczną.  

 
 

7. Zakończenie  
 
Dotychczasowe rozważania wydają się wskazywać na ewolucję, jaką prze-

chodzi w ostatnich latach lokalna polityka społeczna. Po trudnych początkach  
samorządowego planowania rozwoju lokalnego, kiedy tworzono strategie o niskiej 
jakości merytorycznej i formalnej, (co cechowało dokumenty powstałe bezpo- 
średnio po wprowadzeniu obowiązku przygotowywania strategii) ostatnie lata,  
a szczególnie okres wdrażania programów unijnych, projektów systemowych  
PO-KL, pokazują na powolną, ale pozytywną zmianę, jaka dokonuje się w tym zakre-
sie. Jakościową poprawę widać szczególnie w strategiach przygotowywanych  
w samorządach wiejskich objętych Poakcesyjnym Programem Wspierania Obszarów 
Wiejskich. Wskazuje to wyraźnie na ukryty potencjał, jaki tkwi w traktowanych dotąd 
jako najbardziej problemowe wspólnotach wiejskich oraz pozytywną rolę, jaką  
odgrywają w ich przemianach programy unijne, w ramach których prowadzone są 
działania edukacyjno-szkoleniowe. Pozostaje żywić nadzieję, że te pozytywne ten-
dencje okażą się trwałe, a zmiany w zakresie planowania strategicznego utrzymają 
się po zakończeniu programów unijnych przyczyniając się do rozwoju regionalnej  
i lokalnej polityki społecznej.  
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Dobroniega Trawkowska 
 
 

Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii  
rozwiązywania problemów społecznych75 

 
 
 

1. Wprowadzenie  
 

Proponowany tekst „Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii roz-

wiązywania problemów społecznych” wspierać pracowników instytucji samorzą-

dowych, także pracowników pomocy społecznej w przygotowaniu lokalnych stra-

tegii. Omawiamy w nim wybrane etapy tworzenia dokumentu, starając się zaakcen-

tować ważniejsze konteksty teoretyczne i praktyczne procesu budowania strategii. 

We wstępie koncentrujemy się na zagadnieniach samorządności lokalnej i aktywno-

ści obywatelskiej. Następnie prezentujemy lokalne strategie na tle innych dokumen-

tów strategicznych i programowych oraz prezentujemy występujące w praktyce, 

opisane w literaturze jej warianty. Szczególną uwagę poświęcamy partycypacyjne-

mu trybowi pracy nad strategią, mając świadomość istniejących barier we współ-

pracy między instytucjami i sektorami. W kolejnych częściach omawiamy trzy pod-

stawowe etapy tworzenia strategii.  
 
 

2.  Samorządność lokalna i aktywność obywatelska 
 
W Polsce w latach 90. XX w. nastąpiły zasadnicze zmiany ukierunkowane  

na budowanie podmiotowości społeczeństwa, polegające na powołaniu autono-
micznych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (najpierw lokal-
nych, a w końcu dekady – ponadlokalnych i regionalnych), na wzroście liczby i roli 

                                                 
75   Tekst ten ukazał się w broszurze „Aktywni obywatele, demokratyczny samorząd”. Raport podsumo-

wujący badania. Fundacja TUS, Warszawa 2008. Prezentowany tekst jest rozszerzoną i nieco zmie-
nioną wersją w stosunku do pierwotnej publikacji.  
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oddolnych inicjatyw obywatelskich w życiu społecznym oraz na budowaniu 
współpracy między sektorem publicznym, a pozarządowym. Decentralizacja struk-
tur administracji publicznej, które mają prawo i obowiązek podejmowania decyzji 
w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej oraz partycypacja społeczna, czyli 
uspołecznienie procesów decyzyjnych poprzez zwiększenie zaangażowania i roli 
obywateli, to efekt wdrażania konstytucyjnej zasady subsydiarności. Zasada ta ma 
fundamentalne znaczenie (1) dla współpracy różnych szczebli samorządu tery- 
torialnego, zarówno pomiędzy sobą, jak i z administracją rządową oraz (2) dla 
udziału obywateli, najczęściej zrzeszonych w nieformalnych grup społecznych lub 
działających w ramach organizacji pozarządowych, w życiu publicznym. W związ-
ku z tym, zanim przystąpimy do rozważań na temat strategii rozwiązywania  
problemów społecznych, przypomnimy istotę i konsekwencje wynikające ze  
stosowania zasady pomocniczości.  

Pomocniczość odnosi się zarówno do relacji „osoba – społeczeństwo”, jak 
również do relacji „społeczeństwo – państwo”. Z zasady subsydiarności wynikają 
dwie komplementarne reguły o kluczowym znaczeniu dla tworzenia ładu społecz-
nego oraz układu kompetencyjnego administracji samorządowej. Pierwsza z nich 
mówi, że społeczeństwo ma zakaz odbierania jednostce tego, co osoba sama jest  
w stanie czynić, zaś władza publiczna nie powinna przeszkadzać obywatelom w po-
dejmowaniu własnych inicjatyw (ujęcie negatywne). Z kolei wedle drugiej reguły, 
władza publiczna powinna wspierać działania prowadzone przez grupy społeczne,  
a włączanie się w sprawy, które ich dotyczą jest naturalnym prawem człowieka i nie 
wymaga przyzwolenia ze strony jakiejkolwiek władzy. Oznacza to również, że spo- 
łeczeństwo ma obowiązek wspierania jednostki w sytuacjach, kiedy nie jest ona  
w stanie samodzielnie czegoś czynić, czyli organizowania ‘pomocy do samopomo-
cy’ (ujęcie pozytywne).  

Dopełnieniem zasady subsydiarności jest postulat subsydiarnej redukcji, 
który chroni społeczeństwo i jednostkę przed ograniczaniem ich samodzielności. 
Zgodnie z tym postulatem, jeżeli „pomoc do samopomocy” okaże się skuteczna,  
tj. doprowadzi do usamodzielnienia jednostki, społeczeństwo powinno zaprzestać 
świadczenia pomocy tej osobie. Analogicznie dzieje się w relacjach społeczeń- 
stwo – władza publiczna. Pomoc udzielana dłużej niż jest to konieczne, staje się 
‘pomocą alienującą’, która w wymiarze jednostkowym wyrządza szkodę danej oso-
bie, zaś na poziomie środowiska lokalnego jest zagrożeniem dla ładu społecznego 
(Millo-Delsol Chantal 1995; Dylus 1993).  
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Jak wskazują wieloletnie doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich, re-
alizacja zasady subsydiarności, zwłaszcza w powiązaniu z zasadą partnerstwa, czyli 
przenoszeniem zadań polityki społecznej do kompetencji samorządu lokalnego oraz 
wzrost udziału inicjatyw obywatelskich w planowaniu i wykonywaniu zadań pu-
blicznych, przynosi wielostronne korzyści. Z jednej strony przyczynia się do bardziej 
trafnego rozpoznawania potrzeb społecznych, skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych oraz bardziej celowego i gospodarnego wykorzystywania 
środków publicznych, z drugiej zaś do rozwoju zaradności i samoorganizacji spo-
łecznej (Eardley, Bradshaw, Ditch, Gough, Whiteford 1996).  

Wziąwszy pod uwagę wielość zadań spoczywających na władzach sa- 
morządowych, muszą one mieć strategię, czyli kompleksową, spójną, długofalową 
wizję działań, które będą konsekwentnie realizowane przez różne podmioty współ-
pracujące ze sobą na rzecz dobra wspólnego mieszkańców danej gminy lub powia-
tu. Ze względu na zakres i ciężar gatunkowy odpowiedzialności spoczywającej na 
władzach samorządowych, nie mogą one pozwolić sobie na ryzyko podejmowania 
działań nieprzemyślanych, doraźnych, fragmentarycznych. Ustawowy obowiązek 
przygotowania i realizowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
spoczywa na powiatach od momentu ich powołania, tj. od 1999 roku i powstał na 
mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej76. Natomiast przygotowanie i wdra-
żanie strategii zostało zapisane jako zadanie własne gminy o charakterze obowiąz-
kowych w przededniu akcesji z UE, w nowej ustawie o pomocy społecznej, która 
weszła w życie 1 maja 2004 roku77. 

 
 

3.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  
w kontekście innych dokumentów strategicznych i programowych 
 
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej planowanie długookresowe  

w sferze kierunków i zadań polityki społecznej stało się obowiązkiem władz 
publicznych wszystkich szczebli: krajowego, wojewódzkiego i lokalnego (uprzednio 
tylko powiatowego). Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – i powia- 
towa, i gminna – nie jest, zatem jedynym dokumentem, w którym zostały sfor- 

                                                 
76  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 

administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 66. 
77    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593. 
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mułowane cele i plany działań na rzecz podniesienia poziomu i jakości życia 
mieszkańców danego terytorium. Wręcz przeciwnie, strategia musi mieć umoco- 
wanie w dokumentach strategicznych przyjętych przez organ władzy wyższego 
szczebla i przenosić priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny – sto- 
sownie do potrzeb mieszkańców oraz możliwości ich zaspokajania.  

 
3.1. Dokumenty strategiczne  

3.1.1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej do roku 2010 
Jest to dokument, który wprowadza na grunt polski postanowienia Strategii 

Lizbońskiej i Europejskiej Agendy Społecznej, czyli tzw. cele nicejskie. Autorzy 
Narodowej Strategii Integracji Społecznej (NSIS) sformułowali dwadzieścia prio- 
rytetów. Pięć z nich dotyczy edukacji i wyraźnie podkreśla jej rolę, jako czynnika 
zmniejszającego zagrożenie ubóstwem i marginalizacją społeczną. Strategia kładzie 
silny akcent na działania profilaktyczne zalecając m. in. rozszerzenie dostępu do 
wychowania przedszkolnego (w celu wyrównywania szans dzieci ze wsi lub dzieci 
niepełnosprawnych), prowadzenie we wszystkich szkołach zajęć reedukacyjnych  
dla uczniów o niższych możliwościach intelektualnych lub mniejszej sprawności, 
rozwijanie różnych form edukacji dla osób niepełnosprawnych. Do działań prewen- 
cyjnych należy również prowadzenie programów na rzecz zdrowia publicznego, 
zwłaszcza ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zagrożeń dla zdrowia u dzieci  
i młodzieży oraz kobiet w ciąży.  

W NSIS jest kilka priorytetów dotyczących walki z ubóstwem i wyklucze- 
niem społecznym. Część z nich postuluje realizację aktywnej polityki zatrudnienia,  
w szczególności działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży i osób 
długotrwale bezrobotnych oraz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnospraw- 
nych. Równolegle mają być prowadzone działania zmierzające do ograniczenia 
wzrostu różnic dochodowych powodujących rozwarstwienie społeczne (zmniejsze- 
nie ubóstwa relatywnego) i poprawa warunków bytowych ludzi żyjących w skraj- 
nym ubóstwie (zmniejszenie ubóstwa egzystencjalnego).  

Z punktu widzenia podstawowych zadań gminnych ośrodków pomocy 
społecznej istotna jest walka z bezdomnością poprzez zwiększanie dostępu do  
lokali (mieszkań) socjalnych. Inne dwa priorytety NSIS bezpośrednio dotyczące 
funkcjonowania systemu pomocy społecznej koncentrują się na jej kadrach oraz 
formach udzielanych świadczeń. Ma nastąpić zwiększenie liczby pracowników 
socjalnych tak, aby wskaźnik zapisany w ustawie o pomocy społecznej − 1 pra- 
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cownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców − był rzeczywiście spełniony. Jest to 
warunek konieczny do tego, aby zrealizować następny priorytet: rozwój pomocy 
środowiskowej i wzrost liczby osób korzystających ze świadczeń udzielanych  
w formie usług. Jest to krok w kierunku przekształcenia ośrodka pomocy społecz- 
nej z instytucji przyznającej świadczenia pieniężne na placówkę, w której jest 
realizowana praca socjalna – podstawowe zadanie służb społecznych i najskutecz- 
niejszy sposób usamodzielniania klientów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej.  

Należy podkreślić, że właśnie usługi społeczne, w szczególności dostęp do 

informacji, wiedzy, poradnictwa, etc. ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania 

marginalizacji społecznej. Autorzy Strategii zakładają, że do 2010 roku (bo na taki 

okres została opracowana NSIS) wszystkie powiaty i gminy będą prowadziły punkty 

informacji i poradnictwa obywatelskiego. Z pewnością będzie to sprzyjało realizacji 

kolejnego celu, jakim jest zwiększenie zaangażowania ludzi w działalność organiza- 

cji pozarządowych oraz nieformalnych grup społecznych, zwłaszcza o charakterze 

samopomocowym. Z kolei udział samorządów lokalnych w realizacji priorytetów 

NSIS wyraża się w tym, że każda gmina i każdy powiat opracuje i będzie realizować 

strategię rozwiązywania problemów społecznych. 

Narodowa Strategii Integracji Społecznej pokazuje wyraźnie, że rozwiązy- 

wanie problemów społecznych to nie tylko kwestia działań naprawczych, ale rów- 

nież profilaktyki społecznej. Skuteczne rozwiązywanie podstawowych problemów 

społecznych, takich jak ubóstwo, bezrobocie, a w konsekwencji marginalizacja 

społeczna, wymaga uruchomienia działań w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. 

Jednocześnie Strategia stawia na aktywizację zawodową przy zachowaniu działań 

opiekuńczych dla tych, którzy nie są w stanie wejść na rynek pracy. Praca zamiast 

zasiłku to podstawowe założenie modelu aktywnej polityki społecznej, która stop- 

niowo jest wdrażana za pomocą rozwiązań prawno-instytucjonalnych wprowadza- 

nych do polskiego ustawodawstwa. 

3.1.2. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007–2013 

Opracowanie i realizowanie wojewódzkich strategii polityki społecznej oraz 
strategii rozwiązywania problemów społecznych jest wymagane nie tylko przez 
przepisy prawa krajowego. Ich opracowanie i wdrażanie jest niezbędne do tego, 
żeby korzystać ze środków z funduszy europejskich, dzięki którym można w skali 
regionalnej i lokalnej realizować działania naprawcze oraz profilaktyczne na rzecz 
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rozwiązywania problemów społecznych. Dokumentem, który określa priorytety 
wykorzystania funduszy unijnych oraz tworzy system absorpcji tych środków  
w latach 2007–2013 jest Narodowa Strategia Spójności, przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 roku.  

Narodowa Strategia Spójności jest realizowana przy pomocy Programów 
Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz za 
pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które pozostają w gestii 
samorządów poszczególnych województw. Tworząc strategie rozwiązywania 
problemów społecznych warto zapoznać się ze Szczegółowym Opisem Priorytetów 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest realizowany równolegle na po- 
ziomie centralnym i regionalnym. Środki finansowe przeznaczone na realizację 
regionalnych komponentów PO KL służą m.in.: integracji społecznej, aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspiera- 
niu osób bezrobotnych w podjęciu pracy w ramach samozatrudnienia, przedsię- 
biorczości społecznej, itd. Samorządy lokalne mogą liczyć na finansowanie ze 
środków europejskich, zwłaszcza tych działań, które aktywizują społeczność lokalną  
i zmierzają do budowania kapitału społecznego oraz działań ukierunkowanych  
na reintegracją społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych (czyli inwe- 
stycje w kapitał ludzki). 

3.1.3. Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej 

Prace nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych należy rozpocząć od zapoznania się z dokumentami o charakterze 
strategicznym, przede wszystkim z wojewódzką strategią w zakresie polityki spo- 
łecznej78. Jest ona integralnym elementem strategii rozwoju województwa i albo 
wchodzi w jej skład, albo stanowi odrębny dokument. Przedstawia założenia, 
priorytety i kierunki rozwoju regionalnej polityki społecznej uchwalone przez sa- 
morząd województwa, które powinny być zgodne z ustaleniami przyjętymi w doku- 
mentach rządowych, przede wszystkim takimi jak Narodowa Strategii Integracji 
Społecznej79 i Narodowa Strategia Spójności80.  

                                                 
78  Strategie województwa w zakresie polityki społecznej są publikowane w Internecie na stronach 

Urzędów Marszałkowskich, czasami jako część dokumentu pt. Strategia rozwoju województwa (np. 
w województwie łódzkim, małopolskim) albo jako odrębny dokument merytorycznie wpisujący się 
w strategię rozwoju województwa (np. Strategia polityki społecznej województwa śląskiego, Stra-
tegia wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego). 

79   http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ds-polska.htm.                        
       http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf. 
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Poszczególne województwa – w nawiązaniu do priorytetowych celów przy- 
jętych w strategii rozwoju województwa oraz wniosków z kompleksowej diagnozy 
sytuacji społecznej w danym regionie – formułują własne strategie polityki społecz- 
nej. Na przykładzie „Strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla woje- 
wództwa mazowieckiego na lata 2005–2013”81 widać wyraźnie zgodność tego 
dokumentu z priorytetami NSIS. Wśród celów strategicznych polityki społecznej  
na Mazowszu wymienia się m.in. rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy z zakre- 
sie działań objętych pomocą społeczną, która będzie wspierana finansowo w ra- 
mach sektorowych i regionalnych programów operacyjnych; wyrównywanie szans 
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu  
i bezdomności.  

3.1.4. Strategie rozwoju gmin i powiatów 

Całościowa, spójna, wieloletnia koncepcja rozwiązywania problemów spo-
łecznych danej gminy lub powiatu, musi uwzględniać szerszy, społeczno-gospo- 
darczy kontekst rozwoju gminy (powiatu), żeby zapewnić zgodność działań podej-
mowanych lokalnie z kierunkami rozwoju regionalnego oraz priorytetami polityki 
społecznej przyjętymi przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę. Strate-
gie rozwiązywania problemów społecznych są integralną częścią strategii samorzą-
dowych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj.  
strategii rozwoju województw i strategii rozwoju lokalnego, w tym strategii rozwoju 
powiatów oraz strategii rozwoju gmin82. Wymóg posiadania wyzej wymienionych 
strategii jest warunkiem koniecznym aplikowania o unijne środki finansowe.  

 
3.2. Dokumenty o charakterze programowym 

Priorytetowe cele i kierunki działania przyjęte w strategiach są podstawą do 
sformułowania konkretnych działań zapisanych w dokumentach programowych, do 
opracowania których jest zobowiązany rząd oraz samorząd terytorialny: wojewódzki, 
powiatowy i gminny.  

                                                                                                                            
80   http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS. 
81   „Strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 

2005–2013” jest załącznikiem do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020; 
została przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 4 lipca 2005 roku (uchwała  
nr 106/05); jest opublikowana na stronach internetowych Mazowieckiego Centrum Polityki Spo-
łecznej: http://www.mcps.mazovia.pl; zakładka ‘Opracowania’.   

82   Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. z 2006 r., nr 227, 
poz. 1658 z póź. zm.), art. 4.  
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3.2.1. Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” 

Przedstawiona powyżej Narodowa Strategia Integracji Społecznej jest wdra-
żana poprzez Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2006–2008, 
który jest częścią składową większego dokumentu pt.: Krajowy Program „Zabezpie-
czenie Społeczne i Integracja Społeczna”83. Priorytety przyjęte w Krajowym Planie 
Działań koncentrują się przede wszystkim na polityce prorodzinnej i polityce rynku 
pracy. Te działania, które są ukierunkowane na rodzinę i dzieci, polegają na dalszym 
rozwoju systemu świadczeń skierowanych do rodzin (zarówno świadczeń pienięż-
nych, jak i usług), wyrównywaniu szans dzieci i rodzin, eliminowaniu deficytów edu-
kacyjnych, a także zwiększaniu dostępu do usług, które pozwolą rodzicom łączyć 
pracę zawodową z wychowaniem dzieci (elastyczne formy zatrudnienia).  

Z kolei rozwiązywanie problemu bezrobocia dokonuje się z poprzez aktywi-
zację zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku  
pracy, tj. osób niepełnosprawnych, opuszczających zakłady karne, wychodzących  
z uzależnień, starszych wiekiem. Szansą na reintegrację społeczną i zawodową tych 
osób są Kluby i Centra Integracji Społecznej tworzone przez samorządy terytorialne 
lub organizacje pozarządowe84. Nowe miejsca pracy dla osób już przygotowanych 
do wejścia na rynek pracy, mają powstawać w sektorze gospodarki społecznej, który 
będzie budowany w ramach rozwoju partnerstwa publiczno-społecznego i wspie-
rany ze środków unijnych. Wśród działań strategicznych wymienia się w szczegól-
ności: rozwój zatrudnienia socjalnego, budownictwa socjalnego, kompleksowej 
formuły rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak też roz-
wój instrumentów aktywizujących, stosowanych przez służby społeczne (np. kon-
traktów socjalnych).  

Powyższe działania wymagają skoordynowanego wsparcia instytucjonal- 
nego, przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Dlatego też kolejnym działaniem 
priorytetowym jest wzmacnianie współpracy instytucji publicznych z podmiotami 
trzeciego sektora. Aktywna polityka społeczna polega na zaangażowaniu środowisk 
lokalnych w rozwiązywanie problemów społecznych – począwszy od etapu diag- 
nozowania potrzeb i problemów społecznych, przez ustalanie priorytetów i plano-
wanie działań, aż po ich realizację i ocenę efektów. Ma temu sprzyjać rozbudowa  

                                                 
83   Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” został opracowany przez Mi-

nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2006; jest opu-
blikowany na stronach MPiPS: www.mps.gov.pl. 

84  Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej to instytucje zakładane na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U.03.122.1143 z późn. zm. 
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i poprawa jakości działania służb społecznych, a także ich współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców, itd. 

Z punktu widzenia autorów strategii rozwiązywania problemów spo- 
łecznych, którzy po rozpoznaniu lokalnych potrzeb muszą zidentyfikować również  
zasoby niezbędne do ich zaspokajania, duże znaczenie ma Działanie 2.4.2. „Integra-
cja i rozwój służb społecznych” zapisane w Krajowym Programie „Zabezpieczenie 
Społeczne i Integracja Społeczna”. Działanie to jest odpowiedzią na powszechnie 
obserwowany (1) niedobór kadr w publicznych służbach społecznych funkcjo- 
nujących w obszarach rynku pracy, pomocy społecznej i wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych, jak również (2) brak współpracy między tymi służbami. Wymienione 
deficyty instytucji powołanych do rozwiązywania problemów społecznych są istot-
nym powodem niskiej skuteczności realizowanych przez nie działań – uniemoż- 
liwiają bowiem podejmowanie działań kompleksowych i długofalowych. Poprawa 
sytuacji ma nastąpić dzięki wdrożeniu działań strategicznych przyjętych w Krajowym 
Programie na rzecz Integracji Społecznej, takich jak: wzrost zatrudnienia pracowni-
ków socjalnych, pośredników pracy i doradców zawodowych (dzięki projektom 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), podnoszenie kompetencji zawodowych 
pracowników służb społecznych w ramach spójnego systemu edukacyjnego i zin-
tegrowanego systemu kształcenia ustawicznego (finansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego) oraz skoordynowanie działań gminnych i powiato-
wych instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.  

3.2.2. Programy do wojewódzkiej strategii polityki społecznej  

W ustawie o pomocy społecznej z 2004 roku ustawodawca doprecyzował, 
że strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej ma w szczególności 
obejmować następujące programy:  
− pomocy społecznej,  
− wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,  
− przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  
− profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
− współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Programy te powinny być przygotowywane po konsultacji z powiatami85. 
Ponadto, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

                                                 
85  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., 

art. 21. 
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samorząd województwa powinien corocznie – uwzględniając wojewódzką strategię 
polityki społecznej – przygotować regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia,  
w którym określi preferowane programy regionalne i projekty lokalne – po zasięg- 
nięciu opinii powiatu i partnerów społecznych86. 

3.2.3. Programy do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

Katalog zadań własnych powiatu wymienionych w Ustawie o pomocy 
społecznej zawiera również programy, które powinny służyć realizacji celów stra- 
tegicznych. De facto największe znaczenie ma program pomocy społecznej rozu- 
miany jako dokument odnoszący się do strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ale nie tożsamy ze strategią. Zgodnie z logiką kaskadowego układu 
strategii i programów, powiatowy program pomocy społecznej powinien odnosić 
się do priorytetowych działań wojewódzkiego programu pomocy społecznej. 

Z kolei obowiązek przygotowania programu wspierania osób niepełno- 
sprawnych jest jedynie potwierdzeniem już istniejącego obowiązku wyartykuło- 
wanego w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych87. Zadaniem powiatu jest, po pierwsze, 
opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej, b) rehabilitacji zawodowej 
i zatrudniania, c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Ustawodawca 
expressis verbis wskazuje na konieczność kompatybilności tych programów z po- 
wiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych. Drugim zada- 
niem powiatu jest współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej 
w opracowywaniu i realizacji wyżej wymienionych programów, co ma zwiększyć 
skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie. 

Biorąc pod uwagę aktywną politykę prorodzinną jako priorytet Narodowej 
Strategii Integracji Społecznej oraz wyzwania stojące przed Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, niewątpliwie ważnym programem w odniesieniu do strategii 
rozwiązywania problemów społecznych jest tworzenie i wdrażanie programów 
pomocy dziecku i rodzinie88.  

                                                 
86  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, 

poz.1001, z późn. zm, art. 3 pkt. 4. 
87  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pózn. zm., art. 35a ust. 1, pkt. 1 i 2. 
88  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, art. 19 pkt. 4. 
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W ustawie o pomocy społecznej mowa jest jeszcze o innych programach, 
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Na pewno 
takim programem jest program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy, do którego stworzenia i realizacji władze powiatu są 
zobligowane na mocy Ustawa z o samorządzie powiatowym89. Z kolei ustawa  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że do zadań powiatu 
należy opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych90. 

Kwestia partnerstwa publiczno-społecznego jest podnoszona zarówno  
w NSIS, jak i w ustawodawstwie, począwszy od ustawy o pomocy społecznej, która 
mówi o współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, Kościołem Kato-
lickim i innymi91. Relacje władz publicznych z organizacjami pozarządowymi bez 
względu na obszar, w jakim się pojawiają, reguluje ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie92. Przepisy tej ustawy wskazują na konieczność 
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Usta-
wa wymienia zasady i formy, w jakich powinna odbywać się ta współpraca. Wiodącą 
zasadą jest pomocniczość, będąca przedmiotem opracowania w pierwszej części 
artykułu; poza nią ustawodawca wymienia zasadę suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Natomiast co do form współpracy 
należy zwrócić uwagę na te, które dotyczą wzajemnego informowania się o pla- 
nowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych  
kierunków; konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych organizacji oraz tworzenia wspólnych zespołów  
o charakterze doradczym i inicjatywnym. Pozafinansowe formy współpracy mają 
ogromne znaczenie przy tworzeniu strategii oraz wszelkich dokumentów progra-
mowych.  

 
 

                                                 
89  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91, poz. 578 z pózn. zm., 

art. 12, pkt. 9c).  
90  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, 

poz.1001, z późn. zm, art. 9 ust. 1 pkt. 1. 
91  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, art. 2 ust. 2. 
92  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 z późn. zm., art. 5 ust. 3. 
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3.2.4. Programy do gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

Ustawodawca – podobnie jak powiatach – zobowiązuje gminy do opra- 
cowania programu pomocy społecznej. W ustawie o pomocy społecznej wymienia 
się również opracowanie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  
i rodziną oraz program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
którego obowiązek został ponadto zapisany w ustawie o wychowaniu w trzeźwoś- 
ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi93. Poza tym, w gminie ma powstać również 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi94.  

 
 

4.  Warianty strategii rozwiązywania problemów społecznych  
 
Prawo nie definiuje, czym jest strategia rozwiązywania problemów społecz-

nych, nie określa zasad i trybu tworzenia strategii, ani jej zakresu przedmiotowego. 
Ustawodawca nie sformułował żadnych delegacji ustawowych dla organów admi-
nistracji rządowej zawierających upoważnienie do określenia zasad i trybu tworzenia 
strategii powiatowych lub do zdefiniowania zakresu przedmiotowego tego doku-
mentu. Organy, które posiadają kompetencje do stanowienia z własnej inicjatywy 
podstawowych aktów prawnych, w szczególności minister właściwy w sprawach 
zabezpieczenia społecznego, też nie wydały stosownych przepisów w sprawie 
opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym 
powiaty i gminy, jako autonomiczne jednostki organizacyjne samorządu teryto- 
rialnego posiadające osobowość prawną, samodzielnie decydują o sposobie  
wykonania tego zadania. Każdy samorząd terytorialny opracowuje strategię we- 
dług własnej koncepcji, stosownie do kompetencji i wyobraźni społecznej służb  
socjalnych i radnych powiatu (gminy) oraz do posiadanych zasobów: kadrowych, 
infrastrukturalnych, finansowych.  

Z perspektywy socjologicznej strategia to „(…) uogólnione, stosunkowo 

trwałe i często, choć nie zawsze realizowane w toku działalności prowadzonej przez wy-

specjalizowane organizacje, wzory interwencji społecznych” (Frieske, Poławski 1996,  

                                                 
93   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-

wi Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z pózn. zm., art. 4  ust. 2.  
94  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U.  

Nr 96, poz. 873 z późn. zm., Art. 5. 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala 
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3. 
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s. 15). W tym ujęciu akcent pada na sposób dokonywania zmiany społecznej. Wyda-
je się jednak, że kluczową kwestią jest określenie długofalowych, priorytetowych 
celów strategii. Strategia to dokument, w którym na podstawie rzetelnej diagnozy 
formułuje się cele priorytetowe i operacyjne, następnie kierunki działania oraz  
spodziewane i pożądane rezultaty planowanych działań, a ponadto wskaźniki  
społeczne, które pozwolą ocenić, czy pojawił się oczekiwany rezultat. Wskazanie 
konkretnych i mierzalnych rezultatów planowanych działań umożliwia prowadzenie 
monitoringu wdrażania strategii. Ponadto w strategii powinny zostać wskazane 
podmioty odpowiedzialne za realizację działań przypisanych do poszczególnych 
priorytetów oraz za monitorowanie wdrażania strategii.  

Grupa socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego, przy okazji opracowania Lo-
kalnej Strategii Przeciwdziałania Biedzie (LSPB) na terenie Łodzi, wskazała kilka cech, 
którymi powinny charakteryzować się strategie (por. Warzywoda-Kruszyńska, Gro-
towska-Leder, Krzyszkowski 2003). Przede wszystkim strategia powinna być apoli-
tyczna – jest bowiem dokumentem opracowanym na dłuższy okres niż czteroletnia 
kadencja władz samorządowych w trosce o bardziej skuteczne i efektywne roz- 
wiązywanie problemów społecznych. Powinna być również – o czym była mowa 
powyżej – zharmonizowana z postanowieniami innych dokumentów przyjętych na 
różnych szczeblach władzy publicznej. Suwerenność organów władzy samorządo-
wej daje im prawo do określania celów i kierunków działania, jednak po pierwsze: 
zgodnie z zasadą subsydiarności, po drugie: tak, aby powstawał spójny system dzia-
łań podejmowanych przez poszczególne podmioty stosownie do ich kompetencji. 
Każdy z podmiotów powinien wykorzystać do realizacji strategii wszelkie zasoby 
pozostające w jego dyspozycji: kadrowe, infrastrukturalne oraz finansowe. W szcze-
gólności zaleca się dywersyfikację źródeł finansowania: zabieganie o środki od spon-
sorów zewnętrznych, w tym aplikowanie o środki z funduszy unijnych. W tworzenie  
i realizację strategii lokalnej powinny zostać włączone – na zasadach wzajemnych 
korzyści i partnerstwa – wszystkie grupy, których dotyczy strategia, zwłaszcza orga-
nizacje pozarządowe.  

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy warianty strategii rozwiązywania 
problemów społecznych w zależności od tego, czy ma to być dokument pomocy 
społecznej czy lokalnej polityki społecznej (Kotlarska-Michalska 2003).  

Podstawowym wariantem jest strategia strukturalno-funkcjonalna, która 
służy do sprawnego realizowania ustawowych zadań pomocy społecznej przez 
podmioty publiczne i niepubliczne, stosownie do posiadanych przez nie zasobów  
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i możliwości. Przygotowanie takiego dokumentu nie wymaga ani dużego nakładu 
pracy, ani szczególnych kompetencji analitycznych. Wybór rangi zadań i priory- 
tetowych problemów społecznych jest dokonywany w odniesieniu do efektów do-
tychczasowych działań służb socjalnych. Wystarczy ustalić, jaka jest ranga poszcze-
gólnych zadań pomocy społecznej w danym środowisku lokalnym i w jakiej kolej-
ności należy je realizować biorąc pod uwagę posiadane zasoby infrastrukturalne. 
Poza tym należy zabezpieczyć źródła finansowania tych zadań w budżecie komu-
nalnym, a następnie przekazać je do realizacji odpowiednim podmiotom funkcjo- 
nującym w sektorze publicznym, pozarządowym lub komercyjnym.  

Ten wariant strategii de facto jest podstawowym programem działania po-
mocy społecznej i służy jedynie do organizowania pracy polegającej na realizowa-
niu zadań enumeratywnie wymienionych w ustawodawstwie. Z kolei zaletą tego 
wariantu jest to, że umożliwia odejście od obecnie realizowanego modelu pomocy 
społecznej jako systemu świadczeń o charakterze opiekuńczo-ratowniczym, czyli 
głównie zasiłków adresowanych do najuboższych na rzecz modelu zapisanego  
w ustawie o pomocy społecznej, w którym profilaktyka odgrywa niemniejszą rolę 
niż działania naprawcze, a świadczenia pieniężne nie dominują nad pomocą udzie-
laną w formie pracy socjalnej i usług.  

Drugi wariant strategii również jest realizowany na gruncie pomocy spo-
łecznej i podobnie jak poprzedni opiera się na założeniu, że pomoc społeczna  
jest jedyną instytucją odpowiedzialną za rozwiązywanie problemów społecznych. 
Różnica polega jednak na tym, że ten rodzaj strategii służy do prowadzenia działań 
długofalowych, ukierunkowanych na rozwiązywanie faktycznie istniejących pro- 
blemów społecznych, a nie ograniczających się tylko do wykonywania zadań  
wskazanych w ustawie. W związku z tym przygotowanie strategii jest działaniem 
czasochłonnym, kosztownym i wymagającym zaangażowania doświadczonych 
ekspertów, którzy swoją wiedzą wspieraliby pracowników urzędu lub placówek  
samorządowych. Strategia składa się z trzech etapów działań, które polegają na 
opracowaniu diagnozy problemów społecznych, prognozowaniu potrzeb oraz za-
projektowaniu całościowej wizji pomocy społecznej w wyznaczonym okresie.  

Diagnoza skupia się na analizie funkcjonowania środowiskowych oraz insty-
tucjonalnych form pomocy społecznej, która jest oceniana pod względem stanu 
infrastruktury, kadr i środków finansowych, jak również stopnia zaspokojenia po-
trzeb społecznych. Ponadto obejmuje analizę działalności prowadzonej przez gru- 
py samopomocowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które wspierają  
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publiczne służby socjalne. Diagnoza potrzeb społecznych jest syntetycznym i upo-
rządkowanym opisem stanu faktycznego w oparciu o dane pochodzące ze spra-
wozdań sporządzanych regularnie przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie, dane będące w dyspozycji placówek samorządowych oraz 
dokumentacji gromadzonej w lokalnych urzędach. Z kolei prognoza polega na 
oszacowaniu rodzaju i skali potrzeb społecznych, które mogą pojawić się w okresie, 
na jaki jest przygotowywana strategia. Wymaga to przeprowadzenia badań empi-
rycznych, na podstawie których zostanie sporządzona mapa potrzeb społecznych, 
opisująca zapotrzebowanie na różnego rodzaju świadczenia dla określonych grup 
społecznych i typów gospodarstw domowych. Trzeci etap strategii polega na przy-
gotowaniu projektów socjalnych, w ramach których osoby potrzebujące pomocy 
otrzymają optymalną formę wsparcia. Strategia powinna również przedstawiać  
propozycje zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej, zwłaszcza zmian polega-
jących na podnoszeniu kwalifikacji kadr oraz rozbudowie infrastruktury socjalnej 
stosownie do zidentyfikowanych potrzeb społecznych.  

Trzeci wariant strategii różni się od poprzednich tym, że nie traktuje pomo-
cy społecznej jako jedynej instytucji odpowiedzialnej za rozwiązywanie problemów 
społecznych, w szczególności docenia funkcje koordynacyjne służb socjalnych oraz 
konieczność współpracy ze służbami rynku pracy, placówkami oświatowo-wycho- 
wawczymi, kulturalnymi, itd. Strategia jest tworzona w odniesieniu do planów roz-
woju społeczno-gospodarczego powiatu i przy zaangażowaniu różnych instytucji 
publicznych i pozarządowych, władz i radnych samorządowych oraz ekspertów. Na 
podstawie wieloaspektowej charakterystyki powiatu, w tym zwłaszcza charaktery-
styki demograficznej, zasobów naturalnych, infrastruktury komunalnej i socjalnej, 
diagnozuje się stopień zaspokojenia potrzeb ludności oraz doświadczenia społecz-
ności lokalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Źródłem danych do przy-
gotowania strategii są reprezentatywne badania ludności powiatu oraz informacje 
uzyskane z gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędu pracy, organizacji poza-
rządowych, szkół, placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej i innych in-
stytucji. Opracowane programy działania są złożone, wieloetapowe i wieloletnie. 
Realizacja strategii wymaga zaangażowania i stałej współpracy różnych instytucji 
powiatowych (lub odpowiednio: gminnych) i organizacji pozarządowych. 

Autorki niniejszego opracowania jak i redaktorzy tomu – MG i AK, rekomen-
dują trzeci wariant strategii rozwiązywania problemów społecznych, który obej- 
muje spójny system działań profilaktycznych i naprawczych ukierunkowanych na 
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wywołanie trwałej zmiany społecznej w danej wspólnocie lokalnej. Strategia jest 
ukierunkowana na uruchomienie potencjału drzemiącego w społeczności lokalnej  
i budowaniu kapitału społecznego, który jest warunkiem koniecznym dynamiczne-
go rozwoju społeczno-gospodarczego gminy czy powiatu. Angażuje do działania 
różne instytucje i grupy społeczne, które spotykają się na poziomie ponadresorto-
wym i stosownie do swoich kompetencji włączają się w działania zorientowane na 
dobro wspólne.  

Przedstawiony powyżej drugi wariant, czyli strategia rozwiązywania pro-
blemów społecznych przez instytucje pomocy społecznej, to propozycja zbu- 
dowania zintegrowanego, nowoczesnego systemu pomocy społecznej, który jest 
podstawową, ale nie jedyną instytucją powołaną do rozwiązywania problemów 
społecznych. Jest to odpowiedni wariant do skonstruowania programu pomocy 
społecznej, który – zgodnie z przepisami prawa i logiką działania systemu – po- 
winien być częścią (lub załącznikiem do) strategii rozwiązywania problemów  
społecznych.  

 
 

4. Partycypacyjny tryb prac na nad przygotowaniem strategii  
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych to nie tylko dokument 

zawierający określone informacje i postanowienia (diagnozę, priorytetowe cele  
i kierunki działania, rezultaty i wskaźniki), który po uchwaleniu przez radnych staje się 
aktem prawa miejscowego i jest realizowany w danej społeczności terytorialnej. 
Strategia to zarazem proces przygotowywania tego dokumentu.  

Proces tworzenia strategii powinien być uspołeczniony, co oznacza, że w 
pracach nad strategią biorą udział przedstawiciele różnych środowisk. Optymalnym 
rozwiązaniem jest tworzenie zespołów roboczych, które składają się z osób repre-
zentujących interesy różnych grup społecznych, a każdy zespół koncentruje się na 
określonej kwestii. Uspołecznienie procesu oznacza także prowadzenie konsultacji 
społecznych założeń do projektu strategii i samego projektu strategii. Dzięki konsul-
tacjom obywatele mają szanse poznać i odnieść się do rozwiązań zaproponowa-
nych w strategii, co z kolei zwiększa poziom akceptacji tych rozwiązań i tworzy do-
bry klimat społeczny do realizacji strategii. W tym wyraża się integrujący wymiar 
procesu prac nad strategią – udział w konsultacjach społecznych wzmacnia poczu-
cie przynależności do lokalnej społeczności, służy wzmacnianiu więzi społecznych  
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i kształtowaniu tożsamości niezbędnej do budowania kapitału społecznego i społe-
czeństwa obywatelskiego. 

Zróżnicowanie składu osobowego zespołów roboczych pod względem 
kwalifikacji merytorycznych nadaje procesowi tworzenia strategii charakter interdy-
scyplinarny. Problemy społeczne są wielowymiarowe, wzajemnie ze sobą powiąza-
ne, zaś osoby zagrożone marginalizacją społeczną najczęściej borykają się z kilkoma 
problemami jednocześnie. Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga połą-
czenia doświadczeń i kompetencji różnych profesji, które czerpią z dorobku wielu 
dziedzin wiedzy.  

Różnorodność podmiotów uczestniczących w opracowaniu strategii prze-
jawia się w wielu wymiarach. Są to zarówno podmioty, które realizują zadania poli-
tyki społecznej, czyli jednostki organizacyjne pomocy społecznej, instytucje rynku 
pracy, placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, 
itd., jak również działające poza jej obszarem, np. policja, straż miejska. Ogromną 
wartością tego procesu jest to, że stwarza on okazje do poznania i zrozumienia  
logiki działania innych podmiotów oraz do nadania wspólnych znaczeń zjawiskom, 
które dotąd były postrzegane jednostronnie tj. wyłącznie z punktu widzenia danego 
wydziału, instytucji, placówki. 

Kolejnym kryterium różnicującym podmioty lokalne jest przynależność  
do administracji publicznej i do trzeciego sektora. Uczestnicy prac nad strategią 
uczą się zasad i mechanizmów, wedle których funkcjonują różne instytucje,  
środowiska i sektory. Choć przygotowanie i realizowanie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych jest ustawowym zadaniem organów samorządu te- 
rytorialnego, to zalecana jest szeroka współpraca w tym zakresie z organizacjami 
pozarządowymi, nieformalnymi inicjatywami obywatelskimi, Kościołem, itd. Należy 
podkreślić, że współpraca ta ma charakter partnerski, czyli podmioty publiczne  
i społeczne mają równorzędne pozycje, a ich wzajemne relacje określa zasada  
subsydiarności.  

Wśród uczestników przedsięwzięcia, jakim jest wspólne tworzenie strate- 
gii, nie powinno zabraknąć przedsiębiorców i pracodawców, ponieważ strategia 
rozwiązywania problemów społecznych nie ogranicza się do kwestii socjalnych,  
a wręcz przeciwnie – ma służyć integracji społecznej i aktywizacji zawodowej miesz-
kańców danego terytorium. Korzyścią wynikającą ze współpracy trójsektorowej jest 
budowanie relacji – czasem nawet sieci – współpracy. Połączenie różnych perspek-
tyw pozwala poznać rzeczywistość społeczną w całej jej złożoności, różnorodności  
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i wzajemnych powiązaniach. Ma to duże znaczenie dla trafności diagnozy proble-
mów i wyboru celów priorytetowych oraz spójności planowanych działań. 

W prace nad strategią powinny być zaangażowane nie tylko podmioty, 
które świadczą usługi (publiczne, pozarządowe, prywatne), ale również adresaci  
i odbiorcy tych usług. Ich opinie mogą być istotne zarówno na etapie diagnozo-
wania, jak i projektowania działań. Warto też zadbać, aby w procesie tworzenia 
strategii brali udział radni, bo przecież to oni podejmują uchwałę o przyjęciu lub 
odrzuceniu projektu strategii. Nie można też pominąć lokalnych mediów, które są 
niezwykle skuteczne w prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych. Od- 
grywają one niebagatelną rolę w mobilizowaniu mieszkańców, są pomocne  
w upowszechnianiu zaproszeń na spotkania organizowane w ramach kolejnych 
etapów prac nad strategią. Poprzez relacje z przebiegu tych prac oraz publikowa-
ne komentarze mogą zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców  
w życiu publiczne. 

Współpraca w zakresie opracowania strategii przekłada się nie tylko na lep-
szą jakość rozwiązań zawartych w dokumencie, ale również na przebieg i rezultaty 
wdrażania strategii. Po pierwsze, podmioty zaangażowane w realizowanie progra-
mów służących osiągnięciu celów strategii – będąc współautorami strategii i pomy-
słodawcami zadań – dobrze rozumieją ich sens i traktują je bardziej jak własne, niż 
jak narzucone z zewnątrz. Poza tym wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań 
o charakterze strategicznym pozwala im lepiej się poznać – wobec jednych nabrać 
zaufania, wobec innych zachować ostrożność – co powoduje, że realizacja strategii 
przebiega sprawniej i efektywniej. W szczególności udana współpraca instytucjo-
nalna sektora publicznego z pozarządowym na etapie opracowania strategii ma 
bardzo pozytywny wpływ na jej realizację. 

Spośród stosowanych sposobów tworzenia strategii stanowczo odradzamy 
zlecanie tego zadania ekspertom/firmom zewnętrznym. Nie kwestionując ich kwali-
fikacji i staranności chcemy jedynie powiedzieć, że wiedza, jaką posiadają, może być 
z większym pożytkiem wykorzystana do tworzenia strategii. Rolą ekspertów jest  
doradzanie, konsultowanie, przeprowadzenie badań i pogłębionych analiz. Opty-
malnym rozwiązaniem jest zatrudnienie moderatora, który organizuje i koordynuje 
prace nad strategią oraz współpraca z ekspertami, którzy wspierają autorów strategii 
specjalistyczną swoją wiedzą i umiejętnościami. Natomiast autorami strategii –  
podkreślmy to raz jeszcze – powinien być zespół złożony z przedstawicieli różnych 
środowisk i profesji.  
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Dobry przykład idzie z góry – warto wzorować się na sposobie organizowa-
nia i prowadzenia prac nad Narodową Strategią Integracji Społecznej. Opracowanie 
tego dokumentu zostało powierzone Zespołowi Zadaniowemu ds. Reintegracji 
Społecznej, który podzielił się na mniejsze grupy robocze. W pracach nad NSIS 
uczestniczyli właściwi ze względu na swoje kompetencje urzędnicy administracji 
rządowej i samorządowej, wspierani merytorycznie przez ekspertów i przedstawicie-
li środowiska akademickiego. Należy podkreślić, że prace miały charakter uspołecz-
niony, bowiem w każdym etapie przygotowania NSIS brali udział przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. Ponadto, w odniesieniu do specyficznych problemów 
wymagających specjalistycznej wiedzy, zwracano się o pomoc do ekspertów  
zewnętrznych.  

Uspołecznienie procesu tworzenia i realizacji strategii zostało uznane w Kra-
jowym Programie „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” za prioryteto-
we zadanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi ma prowadzić działania na rzecz po-
wszechnego wdrażania procedur konsultacji i współpracy. Procedury te mają swoje 
umocowanie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz ustawy o pomocy społecznej. Jak zapisano w Krajowym Programie, celem 
tych działań jest znaczące zwiększenie udziału partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych, środowisk naukowych i samorządów lokalnych w tworzeniu, opi-
niowaniu i ocenianiu dokumentów programowych – tj. lokalnych (powiatowych  
i gminnych) strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

Na koniec warto dodać dwie uwagi praktyczne dotyczące organizowania 
procesu tworzenia strategii: należy na tę okoliczność zarezerwować czas i pieniądze. 
Partycypacyjny model przygotowywania strategii wymaga kilku, a czasem nawet 
kilkunastu miesięcy. Dobrej strategii, tj. odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby  
i problemy społeczności lokalnej, nie da się przygotować szybko. Dobrym rozwiąza-
niem jest też odciążenie z części zadań pracowników, którzy zostali oddelegowani 
do pracy nad strategią. Należy również przeznaczyć pewne środki na realizację  
zadań, które wymagają szczególnych umiejętności badawczo-analitycznych, np. 
prowadzenie badań empirycznych w ramach diagnozowania potrzeb i problemów 
społecznych, analiza zebranego materiału badawczego, formułowanie wniosków  
i rekomendacji. Wymiernym kosztem jest też prowadzenie konsultacji społecznych  
– organizowanie spotkań, zbieranie opinii, opracowanie raportu, itd. Jednak nakła- 
dy poniesione na uspołecznienie procesu przygotowania strategii są opłacalną  
inwestycją nie tylko w kapitał ludzki i społeczny; ale też jest trudną do oszacowania 
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wartością finansową. Nierozwiązane problemy społeczne pociągają za sobą ogrom-
ne, choć trudne do oszacowania, koszty zaniechania działań.  

 
 

6. Diagnoza społeczna – I część strategii 
 
Diagnoza jest jednym z podstawowych pojęć używanych w naukach spo-

łecznych, a w szczególności w psychologii, pedagogice, politologii i pracy socjalnej. 
Mamy więc diagnozy psychologiczne, pedagogiczne i społeczne – w nauce o poli-
tyce społecznej i w pracy socjalnej używamy takiego pojęcia. Diagnoza społeczna 
może mieć znaczenie szersze i węższe (Szatur-Jaworska 2001, s. 34). W szerokim 
znaczeniu diagnoza społeczna to badanie stanu społeczeństwa i procesów w nim 
zachodzących. W znaczeniu węższym jest charakterystyczna dla nauk praktycz- 
nych (nauki o polityce społecznej i pracy socjalnej) jako rozpoznanie zjawisk okre-
ślanych jako problemy społeczne, a więc stanów wywołujących niepokój, którym 
towarzyszą żądania zmian (Szarfenberg 2001, s. 160). W najwęższym znaczeniu dia-
gnoza społeczna jest pierwszym etapem profesjonalnej pracy socjalnej z jednostką 
(case work), rodziną (family work), grupą (group work) i społecznością (community 
work, community organization), której celem jest poprawa funkcjonowania określo-
nego podmiotu.  

Profesjonalnie pomagając potrzebującym, sporządzamy diagnozy społecz-
ne dla indywidualnych przypadków, dla grup społecznych (także rodzin) i społecz-
ności lokalnych. W szczególności wykorzystujemy diagnozę społeczną do opisu  
i oceny sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, uwzględniając 
ich mocne strony i ograniczenia, a także wielość czynników wpływających na dia-
gnozowany stan. W przypadku osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy 
społecznej, diagnoza indywidualna ma na celu zobrazowanie ograniczeń i potencja-
łu osoby niepełnosprawnej, zaś diagnoza rodzinna obrazuje wydolność opiekuńczą 
rodziny poprzez analizę czynników wewnątrzrodzinnych i zewnątrzrodzinnych.  
Precyzyjne określenie tych ostatnich czynników wymaga sporządzenia diagnozy 
społeczności lokalnej (Kawczyńska-Butrym 1996, s. 93-118). Podobnie jest zresztą  
w diagnozie indywidualnych przypadków dokonywanej w odniesieniu do innych 
problemów i zjawisk, których natura ma charakter zarówno indywidualny (głównie 
symptomy, przejawy), jak i społeczny (głównie źródła, przyczyny, mechanizmy),  
np. w diagnozie problemów przystosowawczych (niedostosowanie społeczne), 
przestępczości, uzależnień i innych patologii społecznych (Wysocka 2008, s. 56–146). 
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Dokonywana diagnoza ma wówczas zwykle (lub nawet zawsze) – charakter decy-
zyjny (służy podejmowaniu działań modyfikacyjnych, interwencyjnych), ukierun- 
kowana jest na identyfikację ograniczeń i deficytów (diagnoza negatywna) oraz 
mocnych stron funkcjonowania określonych podmiotów (diagnoza pozytywna)  
– a także funkcjonalny, bowiem poszukujemy czynników determinujących identyfi-
kowany stan, zwykle ulokowanych w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśni-
czym, czy w społeczności lokalnej oraz w indywidualnych właściwościach podmiotu 
(przypadku), które ów stan współwyznaczają (Wysocka 2007, s. 35–43, 63–75). 

Podobnie jak strategia, tak i diagnoza społeczna, jest pojęciem wielopo- 
ziomowym, co oznacza, iż używamy go w odniesieniu do osoby, rodziny, grupy, 
społeczności i całego społeczeństwa. Rozpoznając przyczyny jakiegoś stanu rzeczy, 
opisując ów stan, wyjaśniając jego genezę, określając etap rozwoju, oceniając szanse 
zmiany tego stanu na bardziej pożądany – przeprowadzamy diagnozę społeczną. 

Diagnoza społeczna bez względu na poziom analizy (jednostka, rodzina, 
społeczność) winna odnosić się do pojęcia ‘potrzeba społeczna’ i pojęcia ‘problem 
społeczny’. Obydwa pojęcia są rozmaicie definiowane w literaturze przedmiotu.  
Wychodząc z założenia, iż problem społeczny można traktować jako przejaw  
dysfunkcji jakiegoś ważnego systemu społecznego, który zaspokaja potrzeby spo-
łeczne, to strategia rozwiązywania problemów społecznych winna w swej części 
diagnostycznej syntetycznie omawiać zarówno stan zaspokojenia oraz kierunki  
rozwoju potrzeb społecznych, jak również skalę i przewidywane kierunki rozwoju 
negatywnych zjawisk – problemów społecznych.  

Diagnoza całościowa zawiera obok rozpoznania sytuacji (opisu sytuacji  

wyjściowej) odniesienia do postulowanego, pożądanego oraz nieakceptowanego, 

niepożądanego stanu rzeczy. Zestawiając stan faktyczny ze stanem postulowanym 

oraz ze stanem niepożądanym formułujemy konkluzję oceniającą. W zależności od 

rodzaju konkluzji następuje wybór odpowiedniego do niej rodzaju postępowania 

celowościowego (Podgórecki 1962). Postępowanie to może mieć charakter re- 

formujący, profilaktyczny bądź projektowy95. W takim ujęciu w postępowaniu  

                                                 
95  Stwierdzenie, że opis istniejącego stanu rzeczy odpowiada opisowi stanu uznanego za niepożąda-

ny (czyli jest oceniany negatywnie), prowadzi do podjęcia decyzji o rozpoczęciu postępowania re-
formującego – o ile jednak obecny stan faktyczny powstał wskutek uprzednich działań. Z kolei ne-
gatywna ocena istniejącego stanu rzeczy wydana ze względu na przewidywany kierunek dalszego 
rozwoju sytuacji (nie zaś w odniesieniu do aktualnie istniejącego stanu rzeczy, jak w poprzednim 
przypadku) przesądza o uruchomieniu postępowania profilaktycznego. Natomiast, jeżeli aktualny 
stan faktyczny jest rozbieżny ze stanem postulowanym, czyli brak jest oceny pozytywnej, pojawia 
się konieczność rozpoczęcia postępowania projektującego. 
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diagnostycznym ważnym problemem jest ustalenie jakości stanów postulowanych, 

idealnych, do których w postępowaniu celowościowym chcemy dążyć, a więc okre-

ślenia, choćby w wybranych aspektach pewnego „dobrostanu” podmiotu diagnozy, 

który ma być realizowany, co wiąże się z wartościowaniem, odniesieniem do kon-

tekstów społecznych i standardów indywidualnych (np. w przypadku diagnozy  

problemów związanych z przystosowaniem społecznym musimy określić w jaki 

sposób wyraża się „przystosowanie społeczne”, co np. psychologowie ujmują jako 

dojrzałą osobowość) (Wysocka 2008, s. 29–32).  

Sformułowanie rzetelnej, wyczerpującej diagnozy nie jest celem samym  

w sobie – jest środkiem do przedstawienia rekomendacji na rzecz poprawy nieko-

rzystnej sytuacji społecznej („jak być powinno”). Na tej podstawie zostają określone 

cele przyszłego działania (cele postulowane o charakterze projektującym, refor- 

mującym lub profilaktycznym, które odnoszą się do wizji dobrego społeczeństwa, 

dobrego życia). Ponadto pełna diagnoza wymaga sformułowania hipotez odnoszą-

cych się do związków przyczynowych między stanem opisanym a stanem postulo-

wanym.  

Na gruncie stosowanych nauk społecznych pełna diagnoza obejmuje opis  

i ocenę (pozytywną lub negatywną) sytuacji rozpoznanej oraz wskazuje przyczyny 

wyjaśniające genezę powstania określonej sytuacji, kierunki dalszego jej rozwoju 

oraz pożądane sposoby jej zmiany. Opis istniejącego stanu rzeczy jest dokonywany 

w odniesieniu do postulowanego stanu rzeczy. Zatem w odniesieniu do strategii 

rozwiązywania problemów społecznych opis stanu rzeczy powinien zostać odnie-

siony do wizji dobrego funkcjonowania społeczności oraz do wizji dobrego funk-

cjonowania pomocy społecznej, jako instytucji obarczonej przez ustawodawcę 

szczególną odpowiedzialnością za zaspakajanie potrzeb społecznych, rozwiązywa-

nie lokalnych problemów i kwestii społecznych. Inaczej mówiąc, nie można zmie-

niać społeczności nie zmieniając pomocy społecznej – jej standardów działania,  

w tym standardów realizacji pracy socjalnej, jej stosunku do innych podmiotów, 

także jej szeroko rozumianych zasobów.  

Ogólnie rzecz ujmując, w procesie diagnostycznym zawsze należy rozstrzy-

gnąć trzy podstawowe kwestie, które podkreśla Ewa Wysocka (Wysocka 2007, s. 75): 

co rzeczywiście jest? (diagnoza stanu, diagnoza identyfikacyjna, genetyczna, fazy, 

znaczenia i prognostyczna), co powinno być zrobione? (diagnoza decyzyjna, projek-

towanie działań interwencyjnych), oraz w jaki sposób przybliżyć stan faktyczny do 
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postulowanego? (obszar działania, weryfikacja diagnozy stanu, diagnozy efektów  

i diagnozy decyzyjnej). Wymaga to tworzenia modeli diagnozy obejmujących cztery 

niezbywalne etapy postępowania, które podkreśla wspomniana wyżej autorka:  

diagnozy konstatującej fakty, diagnozy projektującej, diagnozy kontrolującej prze-

bieg oddziaływań i diagnozy efektów, czyli sprawdzającej rezultaty działania inter- 

wencyjno-modyfikującego (Wysocka 2008, s. 72–77). W budowanych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych niezmiernie rzadko diagnozuje się ostatnie 

dwa obszary – kontrola przebiegu oddziaływań oraz sprawdzanie efektów działań 

czyli ich ewaluowanie należy do najsłabszych stron diagnozowania.  

Opracowanie diagnozy społecznej jest warunkiem koniecznym podjęcia 

działań na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych, rozwiązywania istniejących pro-

blemów i kwestii społecznych (działań interwencyjnych) oraz uruchomienia działań 

profilaktycznych, zabezpieczających przed pojawianiem się lub nasilaniem niepożą-

danych zjawisk społecznych. 

Pełna diagnoza konstatująca fakty i projektująca obejmować powinna: 

− analizę warunków i jakości życia mieszkańców, 

− określenie przyczyn i kierunków rozwoju negatywnie ocenianych zjawisk spo-

łecznych, 

− opis dostępnych zasobów, które można wykorzystać do zaspokajania potrzeb 

społecznych i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, analizę zasobów 

w aspekcie mocnych i słabych stron,  

− ustalenie charakteru i rodzaju potrzebnych działań (projektujących, reformują-

cych lub profilaktycznych), 

− uzasadnienie dla postulowanych kierunków działań. 

 

Źródłem informacji do opracowania pełnej diagnozy społecznej powinny 

być różnorodne dane wyjściowe: 

− dane pochodzące ze spisu powszechnego i innych ogólnopolskich oraz regio-

nalnych źródeł (baz danych), 

− dane pochodzące ze sprawozdań sporządzanych regularnie przez instytucje 

pomocy społeczne, 

− dane będące w posiadaniu organizacji pozarządowych, 

− dane zawarte w dokumentacjach lokalnych instytucji (urzędów), 

− dane z pochodzące z badań empirycznych. 
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Różnorodne i w syntetyczny sposób zaprezentowane dane stanowią pod-

stawę opracowania prognozy w zakresie: 

− oszacowania rodzaju i skali potrzeb społecznych, które mogą pojawić się w okre-

sie, na jaki jest przygotowywana strategia (wymaga to przeprowadzenia badań 

empirycznych, na podstawie których zostanie sporządzona mapa potrzeb spo-

łecznych, opisująca zapotrzebowanie na różnego rodzaju świadczenia dla okre-

ślonych grup społecznych i typów gospodarstw domowych), 

− oszacowania rodzaju i skali potrzeb instytucji partnerskich realizujących zadania 

strategiczne (w szczególności dotyczy to pomocy społecznej i organizacji poza-

rządowych), które mogą pojawić się w okresie, na jaki jest przygotowywana  

strategia (wymaga to przeprowadzenia rzetelnego rozpoznania kierunków roz-

woju negatywnych i pozytywnych zjawisk w tym obszarze, w tym wypadku 

wskazane jest przeprowadzenie badań empirycznych i wykorzystanie rezultatów 

wcześniej zrealizowanych badań). 

Rola badań empirycznych jest nadal niedoceniana w diagnozowaniu pro-

blemów społecznych na użytek lokalnych strategii ich rozwiązywania. Tymczasem 

zaprojektowane w tym celu badanie empiryczne stanowi nieocenione źródło  

informacji dla określenia kierunków strategicznych działań, sformułowania celów 

operacyjnych i zadań do realizacji na poziomie lokalnym (por. Warzywoda-

Kruszyńska, Grotowska-Leder, Krzyszkowski 2002). Warto podkreślić użyteczność 

badań empirycznych nie tylko w zakresie diagnozowania potrzeb i problemów 

społecznych, ale również ich znaczenie w odniesieniu do problemów i potrzeb 

instytucji pomocy społecznej i jej pracowników, zarówno publicznych, jak poza-

rządowych.  

Diagnoza problemów społecznych, stanowiąca element analizy potrzeb 

społecznych może zostać zaprezentowana graficznie w postaci map problemów 

społecznych. Ta specjalistyczna, zwizualizowana forma przekazu, stanowi prze- 

konywujący argument, unaoczniając osobom mniej zaangażowanym lub zain- 

teresowanym rozwiązywaniem problemów społecznych ich rzeczywisty, lokalny 

wymiar i potrzebę działania na rzecz ich rozwiązywania. Także zasoby mogą zostać 

w takiej formie zaprezentowane (Czekaj, Niesporek, Piekarski, Zawartka 2002,  

s. 228–229). 

 

 



 

 

263 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DIAGNOZA WŁAŚCIWA – opis stanu faktycznego (jak jest?): 

1a. Zidentyfikowanie istniejących potrzeb i problemów społecznych  
1.  Ogólna charakterystyka powiatu, np. liczba mieszkańców, gęstość zaludnienia, charakter 

gmin (miejskie/wiejskie). 
2.  Ocena charakterystyki powiatu – dane użyteczne do planowania strategii, np. struktura 

wieku populacji, liczba i typ rodzin, stopa bezrobocia w powiecie.  
3. Zakres przedmiotowy strategii rozwiązywania problemów społecznych:  pomoc społeczna, 

rynek pracy, edukacja, zdrowie i inne. 
4.  Charakterystyka rozpoznanych problemów / potrzeb społecznych.    
5.  Ocena stanu zaspokojenia potrzeb społecznych.    

1b.  Rejestr dostępnych zasobów  
1.  Zasoby infrastrukturalne: placówki publiczne, pozarządowe. 
2.  Zasoby finansowe. 
3.  Zasoby ludzkie, np. specjaliści kadry pomocy społecznej, wolontariusze. 

1c. Źródła danych do diagnozy  
1.  Sprawozdania OPS/PCPR z udzielonych świadczeń pomocy społecznej. 
2.  Urzędy statystyczne, np. wojewódzkie.  
3.  Inne instytucje publiczne, np. PUP, ZUS, KRUS, poradnie psychologiczne/rodzinne, szkoły, 

komenda policji, sąd rejonowy.  
4.  Organizacje pozarządowe  
5.  Inne – badania empiryczne.  

1d.  Metody zbierania i analizy danych 
1.  Analiza dokumentów urzędowych. 
2.  Ankiety. 
3.  Wywiady. 
4.  Inne np. sporządzanie map problemów społecznych i zasobów lokalnych. 

2.  PROGNOZA – opis stanu przyszłego / pożądanego (jak będzie?), czyli wnioski z analizy informacji  
i danych zebranych w trakcie diagnozy właściwej 

a.  Oszacowanie rodzaju przyszłych potrzeb i problemów społecznych.  

b. Oszacowanie skali przyszłych potrzeb i problemów społecznych. 

c.  Postulowanie odpowiednich działań w celu ich zaspokojenia/rozwiązania. 

I.  DIAGNOZA SPOŁECZNA  –  I część strategii 

Diagnoza powinna obejmować część właściwą oraz prognozę; istnieje możliwość jej 
przedstawienia w postaci mapy problemów społecznych i zasobów lokalnych. 
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Diagnoza zjawisk i problemów społecznych stanowi pierwszy etap realizacji 
strategii, w którym działania poszczególnych podmiotów muszą zostać zintegro- 
wane. Wymaga to powołania zespołu, który opracowuje diagnozy cząstkowe  
(wybranych obszarów problemowych), a następnie analizuje związki i zależności 
między nimi. Powołany interdyscyplinarny zespół opracowuje zdefiniowane obsza-
ry. Nieodzowna jest koordynacja prac zespołu, powołanie koordynatora, określenie 
jego roli, jak również zdecydowane wsparcie dla prac nad diagnozą (i strategią)  
ze strony zarządu gmin i powiatów. Badacze i praktycy uważają za konieczne, aby 
dane wyjściowe do diagnozy społecznej zbierać, i opracowywać wedle „wspólnego 
scenariusza metodologicznego i standardu zbierania danych” (Czekaj, Niesporek, 
Piekarski, Zawartka 2002, s. 228). Jest to kolejny przykład określenia funkcjonalnych 
wymogów integrowania działań na poziomie lokalnym.  

 
 

7.  Programowanie działań – II część strategii 
 
W drugiej części strategii – adekwatnie do problemów zidentyfikowanych 

w diagnozie – określa się cele strategiczne tj. priorytety, a następnie dla każdego  
z priorytetów formułuje się cele operacyjne (szczegółowe) oraz działania. Te ele-
menty strategii rozwiązywania problemów społecznych nie mogą być wyznaczane 
intuicyjne, w oparciu o wiedzę potoczną i codzienne obserwacje, ale na podstawie 
rzetelnego rozpoznania warunków życia i potrzeb mieszkańców (diagnoza) oraz  
w oparciu o wiedzę z zakresu strategicznego planowania usług społecznych. Cele 
priorytetowe i operacyjne oraz działania stanowią punkt wyjścia do tworzenia pro-
gramów, które zostały wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz w innych 
ustawach (kwestia programów służących realizacji celów strategii została omówiona 
w niniejszym tekście w części 2 b). 

Dla każdego zadania należy zdefiniować spodziewany i pożądany rezultat je-
go realizacji wraz z podaniem wskaźników lub mierników, które pozwolą ocenić, czy 
rzeczywiście pojawił się oczekiwany rezultat. Jednocześnie zaproponowane mierniki 
lub wskaźniki społeczne powinny być łatwe do skonstruowania w oparciu o dane  
dostępne w urzędzie lub placówkach działających na terenie gminy czy powiatu.  
Na przykład w celu zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych w społeczności 
lokalnej planuje się zbudowanie dziennego ośrodka samopomocy dla 40 osób  
niepełnosprawnych – jest to miernik. Natomiast wskaźnik umożliwia nam porówny-
wanie zmian w czasie i przestrzeni, np. możemy przyjąć, że za trzy lata 50% budynków 
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użyteczności publicznej będzie przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych ruchowo, a za 6 lat znikną bariery architektoniczne we wszystkich urzędach, 
przychodniach, placówkach samorządowych, itd. (100% budynków użyteczności pu-
blicznej jest dostępna dla osób niepełnosprawnych). Dokument w którym brak jest 
konkretnych i możliwych do osiągnięcia rezultatów oraz wskaźników/mierników in-
formujących o ich pojawieniu się, nie pozwala nam stwierdzić, czy realizacja zadań 
prowadzi do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  PROJEKTY DZIAŁAŃ – II część strategii (jak być powinno?)   

  3.   CELE, w tym: 
a.  Priorytety.  
b. Cele operacyjne. 

  4.  DZIAŁANIA, czyli lista zadań, których wykonanie ma doprowadzić do osiągnięcia wyznaczo-
nych celów. 

  5.  REZULTATY DZIAŁAŃ,  czyli to, co ma powstać w wyniku wykonania działań:  
a.  Mierniki/wskaźniki. 
b.  Źródła danych.  

  6.  PODMIOT  
a.  Podmiot odpowiedzialny za realizację działania lub działań przypisanych do danego celu 

operacyjnego. 
b.  Podmioty uczestniczące w realizacji danego działania (partnerzy społeczni). 

  7.  FINANSOWANIE 
a. Rząd wielkości wydatków na realizację danego działania. 
b.  Źródło finansowania: środki samorządowe, rządowe i wojewódzkie, fundusze europejskie, 

sponsorzy, inne. 
  8.  HARMONOGRAM, czyli zaplanowanie działań w czasie. 
  9.  MONITORING, czyli śledzenie na bieżąco wykonywania działań zaplanowanych w strategii:  

a  Zasady i tryb monitoringu. 
b Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu. 

10.  EWALUACJA, czyli ocena rezultatów:  
a.  Kryteria ewaluacji. 
b.  Terminy wykonywania ewaluacji.  
c.  Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji. 

11. PROGRAMY  
a. Program pomocy społecznej. 
b.  Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.  
c.  Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
d. Program pomocy dziecku i rodzinie. 
e.  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
f.  Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
g.  Inne programy. 
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Poza tym zaleca się wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za realizację 
poszczególnych działań zmierzających do osiągnięcia danego celu strategicznego 
oraz podmiotów uczestniczących w wykonywaniu tych działań: zarówno publicz-
nych, jak i społecznych oraz prywatnych. Ponadto trzeba określić okres, w jakim  
będzie realizowane dane zadanie (harmonogram realizacji strategii).  

Integralnym elementem strategii są postanowienia dotyczące zasad i trybu 
monitorowania realizacji przyjętych w niej zapisów oraz dokonywania pożądanych 
zmian na podstawie wniosków sformułowanych w ramach monitoringu. Monitoring 
jest prowadzony w odniesieniu do wskaźników społecznych, które są niezbędne do 
oceny, czy pożądany stan rzeczy został osiągnięty i w jakim stopniu. W strategii trzeba 
wskazać podmioty odpowiedzialne za realizację monitorowania działań przypisanych 
do poszczególnych priorytetów oraz ewaluację wdrażania strategii. 

 
 

8. Wdrażanie strategii – monitoring i ewaluacja  
 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych wymaga aktualizacji i po- 

winna być modyfikowana w zakresie celów operacyjnych i planowanych działań 
stosownie do pojawiających się potrzeb i okoliczności oraz wniosków wynikających 
z monitoringu realizacji strategii. Monitoring umożliwia obserwację stanu zaawan-
sowania realizacji działań, aktualną identyfikację problemów występujących przy  
ich wdrażaniu, ocenę zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację; 
weryfikację trafności przyjętych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych 
na ich realizację środków, itd. Długookresowy charakter planowania strategicznego 
wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecz-
nych i uwzględniania ich w strategii.  

Ani przy realizacji zadań polityki społecznej, ani w polskim systemie pomocy 
społecznej, nie ma obowiązku monitorowania i ewaluowania prowadzonych działań. 
Te etapy postępowania strategicznego możemy, za teoretycznym modelem diagnozy 
proponowanym przez Wysocką, również traktować jako kolejne etapy procesu dia-
gnostycznego: diagnoza kontrolująca przebieg oddziaływań (monitoring) i diagnoza 
efektów, czyli sprawdzająca rezultaty działań interwencyjno-modyfikujących (ewa- 
luacja). Warto podkreślić, iż są to etapy z wielu powodów zaniedbywane przez  
instytucje pomocowe. W pomocy społecznej nie funkcjonują systemy zbierania da-
nych niezbędnych do regularnego analizowania skuteczności pomocy społecznej. 
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Gromadzone są jedynie dane o charakterze sprawozdawczym, które obejmują zagre-
gowane informacje o wielkości środków finansowych wydanych na poszczególne 
typy świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych i zleconych, dane o liczbie 
osób korzystających ze świadczeń, liczbie pracowników socjalnych, itd. Natomiast 
monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu pomocy społecznej wymaga nie tyle 
sprawozdań z poniesionych nakładów i zrealizowanych działań (np. kwoty wydane na 
zasiłki, liczba klientów), ale informacji opisujących efekt wykorzystania posiadanych 
zasobów oraz wykonanych przedsięwzięć. Zaleca się prowadzenie ewaluacji okreso-
wej, na przykład corocznej oraz końcowej, podsumowującej wdrażanie strategii i bę-
dącej źródłem wiedzy potrzebnej do tworzenia kolejnej strategii. 

Dla uzyskania możliwie pełnej informacji nt. efektywności i skuteczności 
oraz celowości prowadzonych działań, należy korzystać w monitoringu i ewaluacji 
strategii z różnego rodzaju wskaźników. Wśród podstawowych wskaźników wymie-
nia się między innymi: 
− wskaźniki nakładów (input indicators), które informują nas o zainwestowanych 

zasobach finansowych, ludzkich, infrastrukturalnych, itd.: np. odsetek środków 
finansowych przeznaczanych na realizację aktywnych form pomocy społecznej, 
odsetek pracowników socjalnych, którzy podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie 
pracy socjalnej ze społecznością lokalną, 

− wskaźniki wykonania zadania (outputs), np. wzrost liczby mieszkań chronionych, 
w których prowadzone są programy wychodzenia z bezdomności o 20% w każ-
dym roku, 

− wskaźniki korzyści beneficjentów (outcome indicators), które mówią o tym, czy 
sytuacji osób/ grup społecznych zmienia się pod wpływem zastosowanych 
działań, np. spadek liczby osób psychicznie chorych wymagających hospitaliza-
cji dzięki objęciu ich opieką środowiskowego ośrodka samopomocy, 

− wskaźniki wpływu działań na zmianę sytuacji (impact), np. wprowadzenie sys-
temu specjalistycznych usług transportowych spowodował, że każdy niepełno-
sprawny może poruszać się po mieście (Cournoyer, Klein 2000; Netting, Kettner, 
McMurtry 1993). 

Monitorowanie i ewaluowanie strategii to nie tylko podstawowe instru-
menty służące do jej wdrażania, które zarazem stanowią cenne źródło samowiedzy 
dla władz samorządowych oraz służb społecznych, ale również sposób pozyskiwa-
nia zaufania społecznego i zaangażowania obywateli. Poparcie społeczne działań 
podejmowanych przez władze oraz aktywny udział mieszkańców w ich realizacji są 
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szczególnie istotne dla przeciwdziałania marginalizacji społecznej i rozwiązywania 
problemów społecznych. Uczestniczenie w przedsięwzięciach podejmowanych na 
rzecz innych członków tej samej społeczności lokalnej jest naturalnym i użytecznym 
dla wszystkich sposobem budowania i umacniania więzi społecznych, które dają 
poczucie przynależności do określonej grupy społecznej i mobilizują do działania  
na rzecz dobra wspólnego. 

 
 

9. Zakończenie 
 
Dobro wspólne winno być wartością cenioną i realizowaną na poziomie lo-

kalnym. Prace nad strategią stanowią ku temu znakomitą okazję, sprzyjającą wspól-
nemu zdefiniowaniu tej wartości. Określenie dobra wspólnego, jako wartości ponad 
podziałami i interesami grupowymi, jest jednym z pierwszych kroków na drodze 
wzmocnienia społeczności. Dobra, „oddolnie wypracowana” strategia jest narzę-
dziem do osiągania sukcesu w tym działaniu. Kluczem do sukcesu społeczności jest 
kooperacja, współpraca, integrowanie wysiłków jednostek i grup w pracach i reali-
zowaniu strategii. Wskaźnikiem porażki lokalnych społeczności w pracach nad stra-
tegią będzie postrzeganie tego kluczowego dokumentu, jako działania pozornego, 
czyli takiego działania społecznego, w którym obecny jest element fikcji odnoszący 
się do jego przebiegu i/lub celów (Lutyński 1996). Należy i można włożyć wysiłek  
w opracowanie takich strategii, które nie będą powielały złych lub niedopraco- 
wanych wzorców, których wady tak przedstawiał jeden z badaczy: „Największą  

słabością analizowanych strategii jest schematyzm celów i działań oraz brak myśle- 

nia integracyjnego łączącego działania instytucji z aktywnością wspólnot, łączenia  

ratownictwa z profilaktyką” (Krzyszkowski 2005, s. 347).  
Dobre strategie, to takie, w których wypracowana definicja dobra wspólne-

go jest wspomagana przejrzystą i kompletną strukturą dokumentu, odniesieniami 
do innych dokumentów strategicznych i programowych oraz sprawowaniem  
pieczy nad realizacją strategii. A mówiąc inaczej, dobra strategia to przede wszyst-
kim dobra diagnoza, która – z uwagi na swoje niezbywalne cechy i właściwości  
– może być określona jako niekończący się etap prac nad strategią. Albowiem  
szeroko rozumiana i dobrze skonstruowana diagnoza jest koniecznym, choć nie  
w pełni wystarczającym warunkiem rzeczywistej obecności strategii w społeczności, 
dla której została ona utworzona. 
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Agnieszka Hryniewicka,  
Halina Lipke 
 
 

Strategie rozwiązywania problemów społecznych  
– synteza z badań96 

 
 
 
1. Wprowadzenie – geneza i metodologia badania  

 
Jednym z instrumentów tworzenia spójności społecznej jest tworzenie  

lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, które jednocześnie  
są jednym z ważniejszych dokumentów odnoszących się do polityki społecznej. 
Odpowiednio przygotowane i wdrażane strategie mają doprowadzić do rozwiąza-
nia kluczowych problemów społecznych na określonym terytorium, czyli w gminie, 
powiecie lub województwie. 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „W poszukiwaniu 
polskiego modelu ekonomii społecznej”97 przeprowadził badania lokalnych strate-
gii rozwiązywania problemów społecznych, które zakładały, że instrumenty i me-
tody ekonomii społecznej mogą skutecznie wspomagać działania szczególnie  
z zakresu pomocy społecznej, a tym samym przyczyniać się do rozwiązywania  
problemów społecznych. Dlatego też analiza powiatowych i gminnych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych miała na celu ewaluację zawartości tych 
dokumentów oraz na tej podstawie dokonanie oceny możliwości wykorzysta- 
wania strategii do faktycznego rozwiązywania problemów społecznych. Analiza 
zebranych strategii była dodatkowo zorientowana na dwie kwestie:  
1.  Zakres uwzględnienia ekonomii społecznej w strategiach. 
2.  Współpraca pomiędzy różnymi jednostkami lokalnymi (administracja publiczna, 

samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, itp.) działającymi na rzecz 
osób zagrożonych marginalizacją społeczną. 

                                                 
96  Artykuł jest częścią Raportu: „Analiza strategii rozwiązywania problemów społecznych” autorstwa 

Agnieszki Hryniewickiej i Haliny Lipke, opublikowanego na stronie internetowej Instytutu Rozwoju 
Służb Społecznych: http://www.irss.and.pl/pliki/analiza.pdf. 

97  Projekt był realizowany w okresie lipiec 2006 – marzec 2008 i był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.   
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Z uwagi na charakter niniejszej publikacji w opracowaniu zostaną uwzględ-

nione tylko ogólne wyniki badań. Wnioski końcowe z analizy posłużyły do sfor- 

mułowania rekomendacji odnośnie tworzenia i wdrażania strategii na poziomie  

lokalnym. 

Badania zostały przeprowadzone metodą ilościową za pomocą standary-

zowanego kwestionariusza oraz analizy jakościowej zebranych w badaniu doku-

mentów. Strategie rozwiązywania problemów społecznych były zbierane w 2006  

i 2007 roku. W 2006 r. zebrano 373 strategie poprzez ankietę opracowaną przez 

IRSS (wysłaną do 571 ośrodków pomocy społecznej) i poprzez ankietę Stowarzy-

szenia KLON adresowaną do jednostek samorządów terytorialnych (wysłaną do  

2 478 gmin i 367 powiatów)98. W 2007 r. zebrano 276 strategii w wyniku zapytań 

skierowanych przez KLON (wysłaną do 2 478 gmin i 367 powiatów), z czego  

50 strategii były to strategie powtórzone, w związku z czym przeanalizowano  

tylko strategie, które się nie powtarzały. Należy zauważyć, że wyniki analizy obej-

mują strategie uchwalone przed 2007 r., czyli nie obejmują strategii powstałych  

w roku 2008.  

Udostępnione przez samorządy strategie zostały poddane analizie ilo-

ściowej na podstawie klucza kodowego99, a następnie statystycznej analizie  

danych. Z uwagi na to, że strategie były zbierane w ciągu dwóch lat (2006  

i 2007) oraz w dwóch typach jednostek terytorialnych (powiat i gmina), ra- 

port poza ogólnymi wynikami, obejmował porównania ze względu na rodzaj  

strategii (powiatowe i gminne), a także analizę dynamiki zmian w czasie (po- 

równania wyników kolejnych badań). Dane ilościowe są porównywalne pod 

względem typu strategii, gdyż w ciągu dwóch lat udało się zebrać i przeana- 

lizować 500 strategii gminnych i 99 strategii powiatowych, co stanowi odpo- 

wiednio 20% strategii ze wszystkich gmin i 27% strategii ze wszystkich po- 

wiatów. 

200 losowo wybranych strategii rozwiązywania problemów społecznych 

zostało również poddane analizom jakościowym, zmierzającym do ustalenia ich 

                                                 
98  Badania w ramach Barometru Współpracy 2006 i 2007, więcej informacji o metodologii i założe-

niach badań na stronie www.ngo.pl/badania.  
99  Klucz kodowy został opracowany przez dr Izabelę Rybkę.  
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adekwatności i poziomu merytorycznego. Wyniki analiz jakościowych i ilościowych 

zostały zaprezentowane łącznie100.  
Zastosowane metody w założeniu miały doprowadzić do osiągnięcia za-

kładanych celów badawczych. Jednakże należy uwzględnić ograniczenia wynika-
jące z tych metod. Po pierwsze ilościowa metoda zbierania danych za pomocą 
kwestionariusza wysyłanego do respondentów pocztą nie zapewnia pełnej repre-
zentatywności wyników badania, gdyż nie został osiągnięty zakładany 40% zwrot 
ankiet z dołączonymi strategiami (nie dotyczy to samych ankiet, ponieważ ankiety 
odesłało 1200 urzędów w 2006 r. i 1500 urzędów w 2007). Niski procent nadesła-
nych strategii może wynikać z różnych przyczyn: brak strategii w gminie lub po-
wiecie, posiadanie strategii i nie przesłanie jej bez szczególnego powodu, posia-
danie strategii i nie przesłanie jej z określonego powodu, np. świadomość niskiej 
jakości strategii, dobrowolność przesłania strategii. Po drugie analiza ilościowa za 
pomocą określonego klucza, a następnie statystyczna analiza danych tylko po czę-
ści oddaje faktyczny stan zawartości merytorycznej analizowanych dokumentów. 
Wynika to zarówno z pewnej dozy subiektywności ocen osób kodujących (czego 
nie można było wyeliminować) oraz techniczności oceny zero – jedynkowej wy- 
stępowania pewnych sformułowań w dokumentach. Kolejny problem to dość 
zróżnicowane próby badanych strategii zebranych w poszczególnych latach. 
Szczególnie w przypadku strategii powiatowych ta różnica jest znacząca, gdyż  
w 2006 r. zebrano 73 strategie, a w 2007 r. tylko 26 nowych strategii, co utrudnia 
porównanie wyników procentowych. Przy czym należy zwrócić uwagę, że do  
analiz z roku 2007 wzięto pod uwagę tylko strategie, które się nie powtarzały ze 
strategiami z 2006 r., z czego wynika różnica w liczbach. 

Niemniej jednak statystyczne opracowanie danych ilościowych pokazuje 
tendencje, na podstawie których opracowano zgeneralizowane wnioski. Jednocze-
śnie analiza jakościowa strategii niweluje ograniczenia metody ilościowej i pokazuje 
jakościowe różnice między strategiami, co pozwala wysnuć ogólne wnioski na  
temat ich jakości i przydatności do faktycznego rozwiązywania problemów spo- 
łecznych. 

 
 

                                                 
100  Analizie jakościowej poddane zostały również akty prawne dotyczące obowiązku tworzenia i reali-

zacji strategii, wyniki analizy zostały przedstawione w „Raport: analiza strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych”.  
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2.  Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie  
integracji instytucji świadczących usługi społeczne i planowania  
lokalnego rozwoju społecznego 
 
Zasadniczym celem każdej strategii jest doprowadzenie do zmiany określo-

nego niekorzystnego zjawiska np. w strukturze społecznej, ekonomii, gospodarce, 
polityce społecznej itp. W odniesieniu do strategii rozwiązywania problemów  
społecznych można postawić kilka istotnych celów. Dla potrzeb niniejszego opra-
cowania wybrano dwa cele: 
− integracja i koordynacja, promowanie partnerstwa i dialogu pomiędzy wszyst-

kimi „aktorami” tj. instytucjami publicznymi i niepublicznymi mogącymi anga-
żować się w działania do walki z różnymi formami wykluczenia społecznego, 

− edukacja m.in. w zakresie diagnozy społecznej, prognozowania i planowania 
działań w dłuższej perspektywie, zarządzania kapitałem ludzkim, zasobami ludz-
kimi i infrastrukturalnymi. 

 
2.1. Strategie jako narzędzie integracji i koordynacji działań 

Rozważania nad strategiami rozwiązywania problemów społecznych skła-
niają do przemyśleń, czy decentralizacja państwa, jak zakładano, przyczyniła się do 
likwidacji podziałów sektorowych. Obecnie wiele aktów prawnych reguluje zadania 
szeroko pojętej pomocy społecznej oraz innych dziedzin ze sfery społecznej takich 
jak: edukacja, zdrowie, rynek pracy, sport, kultura itd. Większość zadań realizowana 
jest przez samorządy terytorialne z własnych dochodów, subwencji i dotacji. Do  
instrumentów, które mają pomóc samorządom wywiązać się z nałożonych obo-
wiązków należą też liczne programy takie m. in. jak: 
− program pomocy państwa w zakresie dożywiania,  
− program powrót osób bezdomnych do społeczności, 
− krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
− program opieki nad dzieckiem i rodziną, 
− krajowy program zatrudnienia. 

Poza programami wynikającymi z przepisów ustawowych, które w drodze 
odpowiednich uchwał zobowiązane są przyjąć samorządy terytorialne opracowano 
szereg programów resortowych, których powodzenie jest możliwe wyłącznie przy 
zaangażowaniu władz lokalnych, a nie tylko instytucji rządowych. Oto niektóre 
z owych programów: 
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− program wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
− rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Ra- 

zem bezpieczniej”, 
− krajowy program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, 
− program zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet 

oraz ofiar grup ryzyka DAPHNE III, 
− programy związane z ochroną zdrowia, np. dotyczące dzieci i młodzieży, osób  

z zaburzeniami psychicznymi, itp.  
Samorządy terytorialne mają obowiązek opracowania także własnych pro-

gramów takich m.in. jak:  
− program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
− program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
− programy lokalne kierowane do osób bezrobotnych, 
− programy lokalne kierowane do osób niepełnosprawnych. 

Wielość i różnorodność programów kierowanych do społeczności lokalnych 
wymaga sprawnej koordynacji. Przekazanie kompetencji, instytucji i placówek 
świadczących usługi społeczne do samorządu wiązało się nie tylko ze zmianą ustro-
ju państwa, ale także z zamiarem integracji usług, wypracowaniem stałej, efektywnej 
współpracy pomiędzy tymi instytucjami, z nadzieją na koordynację działań. Wydaje 
się, że naturalnym narzędziem, pomocnym w realizacji tych celów może być także 
strategia rozwiązywania problemów społecznych opracowana przez powołany do 
tego zadania interdyscyplinarny zespół z udziałem partnerów społecznych oraz  
w razie potrzeby ekspertów. 

Zazwyczaj jednak, to od pracowników i kierowników jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej oczekuje się odpowiedzialności za współpracę oraz  
koordynację działań związanych z tworzeniem i wdrażaniem lokalnych strategii.  
Zachodzi jednak pytanie, czy jedynie od pracowników pomocy społecznej należy 
oczekiwać inicjowania tej współpracy. Każdy z podmiotów lokalnej polityki społecz-
nej, także urzędy pracy, placówki oświatowe, służby zdrowia, kultury i sportu, itp.,  
w jednakowym stopniu powinny poczuwać się do konieczności współpracy i współ-
działania w konkretnych, ważnych dla lokalnych społeczności kwestiach. Sprawą 
drugorzędną, zależną od uwarunkowań lokalnych, pozycji i autorytetu wymienio-
nych instytucji oraz decyzji władz samorządowych jest to, która z nich zostanie 
wskazana, jako odpowiedzialna za koordynację. Istotne natomiast jest to, by władze 
lokalne zdawały sobie sprawę z wagi i znaczenia współpracy oraz koordynowania 
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działań instytucji i placówek, które są „majątkiem społecznym” w konkretniej gminie, 
czy powiecie.  

  
2.2. Elementy strategii modelowej  

Do prac nad strategią można podejść w dwojaki sposób: po pierwsze, jako 
do dokumentu wymaganego przez prawo i niezbędnego przy ubieganiu się o fun-
dusze strukturalne; lub po drugie można potraktować strategię, jako szansę na inte-
grację i mobilizację sił społecznych i środków finansowych w celu rozwiązania, czy 
złagodzenia wielu problemów społecznych. Proces tworzenia strategii i jej realizacji 
ma także aspekt edukacyjny, gdyż może znacząco wpłynąć na jakość realizowanej 
lokalnej polityki społecznej.  

Strategia, niezależnie, jakiej dziedziny dotyczy ma swoją wewnętrzną struk-
turę i powinna zawierać następujące części: 
− diagnozę stanu obecnego, 
− prognozę stanu przyszłego, 
− określone cele, w tym cele priorytetowe, 
− zadania i programy adekwatne do sformułowanych celów,  
− opis rezultatów, jakie zamierza się osiągnąć, 
− harmonogram planowanych działań i instytucje odpowiedzialne za ich reali- 

zację, 
− sposób monitorowania i ewaluacji strategii oraz instytucję odpowiedzialną za  

te działania, 
− plan finansowy określający wysokość środków oraz źródła finansowania po-

szczególnych zadań. 
Powyższe wskazania pokazują, jak wiele składowych powinna zawierać stra-

tegia. Każda z części wymaga znacznego wysiłku i analizy.  
Prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych należy rozpo-

cząć od diagnozy społecznej w gminie, powiecie, czy województwie. Diagnoza 
winna być sporządzona w oparciu o różne źródła i dotyczyć szerszego spektrum niż 
tylko pomoc społeczna. W pierwszej części powinna zawierać ogólne dane z terenu 
opisywanej jednostki administracyjnej dot. ludności, w tym struktury demograf- 
ficznej, procesów migracyjnych, kondycji gospodarczej. Ponadto winna zawierać 
rzetelnie zdiagnozowaną sytuację m.in. z zakresu rynku pracy, ochrony zdrowia, 
oświaty, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej itp. Za-
spokajaniu zbiorowych potrzeb służy infrastruktura społeczna oraz jakość i rodzaj 
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usług społecznych, inaczej mówiąc dostępnych zasobów, które powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w diagnozie. Do takich niezwykle ważnych zasobów dla przy- 
szłości wspólnoty lokalnej należy zaliczyć aktywność jej członków, nie może więc 
zabraknąć w diagnozie informacji o organizacjach pozarządowych, grupach samo-
pomocowych i ich aktywności, o kulturze stosunków społecznych. 

Druga część diagnozy społecznej powinna być poświęcona prognozie, czyli 
spodziewanym tendencjom w czasie, na jaki planuje się strategię. Ta część diagnozy 
jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji, co do celów i planowanych działań.  
Źródłem informacji w tej części strategii mogą być dokumenty urzędowe, sprawoz-
dania, dane statystyczne itd. Nie można jednak poprzestać wyłącznie na tego typu 
danych. Nieodzownym elementem prawidłowo sporządzonej diagnozy są ankiety  
i wywiady przeprowadzone wśród mieszkańców, wybranych instytucji i organizacji 
pozarządowych. Należy zapytać mieszkańców gminy lub powiatu, jakie widzą pro-
blemy w swojej społeczności, co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu. Przeprowa-
dzenie wywiadów (indywidualnych, grupowych lub za pomocą kwestionariusza 
ankiety) pozwoli na ujrzenie problemów społecznych widzianych przez mieszkań-
ców danej społeczności, których mogą nie zauważać pracownicy administracji. Poza 
tym taki sposób diagnozy w połączeniu z szerokimi konsultacjami powstającego 
dokumentu będzie świadczyć o partycypacyjnym procesie tworzenia strategii. 

Proces programowania w strategii jest kolejnym ważnym etapem jej two-
rzenia. Diagnoza społeczna powinna dać odpowiedź na pytania dotyczące jakości 
życia mieszkańców, ich problemów, ich niezaspokojonych potrzeb, lecz również  
w strategii powinna być zawarta prognoza przyszłych zdarzeń i zjawisk. Na podsta-
wie tej diagnozy i prognoz można wyznaczyć pewien stan, do którego mamy dążyć 
poprzez realizowanie strategii. Programowanie polega więc na zaplanowaniu dzia-
łań zmierzających do realizacji wyznaczonych celów. Określenie celów, czyli wybra-
nych priorytetów odpowiadających wyzwaniom w krótszej i dłuższej perspektywie 
czasowej jest niezwykle trudne, z uwagi na ograniczone środki finansowe, nie  
wystarczające do tego, by zaspokoić wszystkie potrzeby. Przy określaniu celów  
i projektowaniu działań nie bez znaczenia jest również siła nacisku różnych grup,  
co powoduje konieczność dokonania wyboru, także politycznego. 

Planując pewne działania należy przewidzieć metody pomiaru ich realizacji. 
Temu celowi służą wskaźniki rezultatów i wyników, zarówno w wymiarze jakościo-
wym, jak i ilościowym. Za ich pomocą można dokonać oceny realizacji zamierzo-
nych celów na poszczególnych etapach realizacji strategii. 
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Harmonogram, czyli rozpisanie działań w czasie, jest nieodzowną częścią 
każdej strategii. Bez harmonogramu działań nie można w ogóle mówić o strategii. 
Okres realizacji poszczególnego zadania powinien być wyznaczony na podstawie 
złożoności i zawartości danego zadania. Obok zadania i terminu jego wykonania 
muszą zostać wyznaczone instytucje zobowiązane do jego realizacji. Niezależnie od 
instytucji publicznych, w polityce społecznej, czy pomocy społecznej jest miejsce 
dla licznych w tej dziedzinie organizacji pozarządowych. Dlatego organizacje po- 
zarządowe zarówno w przygotowaniu strategii, jak i w jej realizacji powinny zająć 
należne im miejsce. Istotne jest jednak to, by zapisy dotyczące organizacji pozarzą-
dowych nie były ogólnikowe, mówiące, że np. „przewiduje się współpracę”, ale  
aby wyraźnie wskazywały, jakie zadania planuje się powierzyć właśnie organiza- 
cjom. Wskazane byłoby dołączenie do strategii deklaracji współpracy ze strony tych 
podmiotów. 

Strategia z zasady planowana jest na określony czas, zazwyczaj jest to 
okres przynajmniej kilku lat, np. w przypadku strategii rozwoju kraju to mini- 
mum siedem lat. W związku z tym, że nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie 
wszystkich działań, a także przewidywanie zdarzeń w tak długim czasie, strategia 
powinna podlegać monitoringowi i okresowej ewaluacji, aby w miarę zmieniającej 
się sytuacji społeczno-gospodarczej na danym terenie móc aktualizować zapisy 
strategii. Monitoring jest bieżącą weryfikacją wdrażanych działań pod względem 
zgodności z celami, harmonogramem itp. Natomiast ewaluacja jest to „systema-

tyczna i obiektywna ocena trwającego lub zakończonego projektu, programu lub  

polityki – ich zaplanowania, wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji jest określenie 

adekwatności i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwa-

łości. Ewaluacja powinna dostarczać wiarygodnych i przydatnych informacji poz- 

walając na wykorzystanie zdobytych w ten sposób wniosków w procesie podej- 

mowania decyzji (…)" (Glossary 2002, s. 21). Systematyczne zbieranie informacji 
pozwala na weryfikowanie podejmowanych działań jeszcze w trakcie ich reali- 
zacji. Jeśli na przykład podczas realizacji jakiegoś programu okazuje się, że do 
osiągnięcia zamierzonych celów zostały użyte niewłaściwe środki, innymi słowy  
są to działania nieadekwatne, które nie prowadzą do osiągnięcia celu – można,  
a nawet należy, podjąć decyzje o zmianie wcześniejszych planów. Ewaluacja wią- 
że się wobec tego z oszczędnością pieniędzy, czasu, energii, a przede wszystkim  
racjonalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Dla strategii, która nie jest aktem 
jednorazowym, ewaluacja ma zasadnicze znaczenie, dlatego w dokumencie  
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dotyczącym strategii nie może zabraknąć opisu sposobu monitoringu i ewaluacji 
wdrażanych działań.  

Każde działanie kosztuje, także zadania i programy strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Nieodłączną zatem częścią strategii musi być plan finan-
sowy. Plan ten powinien zawierać informacje na temat wysokości środków na po-
szczególne zadania w kolejnych latach, a także przewidywane źródła finansowania.  

 
2.3. Zakres analizy 

Powyżej przedstawiono znaczenie strategii w koordynacji działań z zakresu 
lokalnej polityki społecznej oraz części składowe modelowej strategii. Są to ważne 
kwestie z punktu widzenia analiz strategii pod względem oceny zawartości tych 
dokumentów oraz oceny możliwości wykorzystywania strategii do faktycznego 
rozwiązywania problemów społecznych, co jest celem badawczym analizy. Odpo-
wiednio przygotowana strategia jest wg autorów raportu warunkiem koniecznym 
(ale nie jedynym) możliwości skutecznego rozwiązania problemów społecznych. 

Cele analizy strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz podsta-
wowe założenie, że dokumenty te powinny spełniać rolę narzędzia integracji insty-
tucji świadczących usługi społeczne i planowania rozwoju społecznego, wyznaczają 
kluczowe elementy strategii brane pod uwagę przy ich analizie. Analizie ilościowej 
poddano: 
− liczbę strategii, 
− okres obejmujący działania strategii, 
− zapisy o instytucjach uczestniczących w tworzeniu strategii, 
− zapisy o źródłach i metodach diagnozy, 
− zapisy o zasobach finansowych, infrastrukturalnych i ludzkich, 
− zapisy dotyczące prognozy, 
− zapisy o celach, działaniach i programach oraz ocenę ich adekwatności, 
− zapisy o rezultatach, 
− zapis o harmonogramie, 
− zapis o monitoringu, 
− zapisy o partnerach społecznych, 
− zapisy o źródłach finansowania realizacji strategii, 
− odniesienia do innych strategii.  

Natomiast w analizie jakościowej oprócz wyżej wymienionych części  
składowych szczególną uwagę zwracano na to, czy strategie to dokumenty prze-



 

 

279 

myślane i faktycznie realizowane, czy tylko wypełnienie obowiązku prawnego,  
co odzwierciedla stosunek środowiska samorządowego wobec problemów spo-
łecznych.  

 
 

3.  Analiza badanych strategii  
 
3.1. Liczba strategii  

Analizie poddano 300 gminnych strategii rozwiązywania problemów spo-

łecznych (oznaczenie skrótowe: SRPS) zebranych w 2006 roku i 200 strategii zebra-

nych w 2007 r. oraz 73 strategie powiatowe zebrane w 2006 r. i 26 strategie z 2007 r. 

Jednocześnie przeprowadzone przez Instytut badania ankietowe w ośrodkach po-

mocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie pokazują, że w 2006 

tylko 45,4% gmin uchwaliło strategie rozwiązywania problemów społecznych, przy 

czym co trzecia gmina prowadziła prace nad przygotowaniem strategii, zaś co piąta 

(22%) nawet ich nie rozpoczęła. Wyniki badań IRSS potwierdziły badania Stowarzy-

szenia KLON przeprowadzone na większej próbie (1050 odpowiedzi na wniosek  

o informację publiczną, z czego na pytanie o strategie odpowiedziało ok. 94%)  

(Barometr 2006), z których wynika, że 40,5% posiada aktualną strategię rozwią- 

zywania problemów społecznych (różnica mieści się w granicach błędu statystycz-

nego). Natomiast strategie posiada większy procent powiatów. Wg badań IRSS  

w 2006 większość (tj. 68%) powiatów posiadało strategię, co również jest po- 

twierdzone w badaniach KLON, z których wynika, że 63,5% powiatów posiada ten 

dokument. 
Zauważmy, że liczba uchwalonych strategii mogła wzrosnąć w 2008 r., co 

wynika z możliwości skorzystania z funduszy europejskich, w szczególności dotyczy 
to projektów systemowych dla OPS i PCPR (Działanie 7.1. Priorytetu VII PO KL).  

 
3.2. Okres planowania strategicznego 

Realne szanse i możliwości rozwiązania określonych problemów społecz-
nych zależą także od tego, jakiego okresu strategia dotyczy. Z ilościowych analiz  
danych wynika, że najczęściej strategie są uchwalane na okres od 5 do 10 lat  
(ponad 50% obu prób strategii gminnych i ponad 60% powiatowych). Zdarzają się 
strategie uchwalone tylko na rok, ale również na kilkanaście lat. Bardziej niepokojący 
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jest fakt, że w dość dużym odsetku strategii brakuje informacji o okresie planowania, 
co powinno być podstawą takiego dokumentu. Szczególnie widać to w strategiach 
zebranych w 2006 r., gdzie 15% strategii gminnych i 19% powiatowych nie za- 
wierało tej informacji. Ten wskaźnik był dużo mniejszy w 2007 r., gdzie wynosił  
odpowiednio: 8,5% i 1%.  

Analizując strategie trudno znaleźć prawidłowość dotyczącą okresu, na jaki 

są przyjmowane. Nie ma strategii, które pokrywały by się z okresem jednej, czy 

dwóch kadencji władz samorządowych, czyli cztery czy osiem lat. Najwięcej strategii 

kończy się w 2013 roku, co wskazywałoby, że głównym motywem ich opracowania 

była możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych. Przyjmowanie strategii na 

rok powoduje, że dokument jest strategią wyłącznie z nazwy, zaś na okres piętnastu 

lat, że jego realizacja staje się nierealna. Ponieważ przepisy nie precyzują na jaki 

okres należy opracować strategię, jako wskazówkę można by przyjąć zapis z ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dotyczący strategii rozwoju kraju, który 

stanowi, że strategia obejmuje okres co najmniej siedmiu lat. Oczywiste jest także  

to, że czas jakiego dotyczy, podobnie, jak wybór priorytetów zależy również od  

uwarunkowań lokalnych, wyborów politycznych, czyli od osiągniętego porozumie-

nia podmiotów lokalnych.  

Strategie różnią się datą uchwalenia w zależności od tego, czy były przesła-

ne w 2006 czy w 2007 roku. Więcej strategii gminnych uchwalonych wcześniej tj. do 

2004 r. zebrano w 2006 r. (15% strategii w porównaniu do 9% strategii z 2007 r.).  

W 2007 r. spadł również procent strategii gminnych uchwalonych w 2005 r. (z 40 do 

24%), niezmienny pozostał odsetek strategii powstałych w 2006 r. (27%). W 2007 r. 

zebrano również 16% strategii zupełnie nowych, bo uchwalonych w tym właśnie 

roku. O podobnych tendencjach można mówić w przypadku strategii powiatowych, 

z tym, że strategie te są dużo „starsze”, np. strategii uchwalonych do 2004 r. jest  

40% wśród dokumentów zebranych w 2006 r. i 15% zebranych w 2007 r. Wynika  

to prawdopodobnie z tego, że powiaty miały wcześniej niż gminy obowiązek 

uchwalania dokumentów strategicznych. Z kolei gminy zaczęły pracować nad tymi 

dokumentami dopiero przed możliwością uzyskania środków z Unii Europejskiej  

i dlatego aż 23,5% strategii gminnych zebranych w 2007 r. jest na okres 2006–2013 

lub 2007–2013.  
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3.3. Struktura strategii 

Zazwyczaj analizowane strategie zawierają wymagane części składowe.  
Jest więc diagnoza, cele, zadania, harmonogram działań, informacja o sposobie  
finansowania, o monitorowaniu i ewaluacji. Problemem jest jakość strategii. Najle-
piej udokumentowana jest diagnoza, ale ponieważ strategię opracowują przede 
wszystkim pracownicy pomocy społecznej, to i diagnoza dotyczy zagadnień głów-
nie z tej dziedziny, w rzeczywistości nie jest więc diagnozą problemów społecznych 
występujących w danej społeczności. Rzadko występuje próba oszacowania przy-
szłych potrzeb i ich skali. Konsekwencje tych błędów widać w dalszych częściach 
strategii. Cele, zadania, pomysły na programy, które mają dopiero powstać, dotyczą 
głównie pomocy społecznej, nie tworzą spójnej całości, nie widać wyraźnie wizji, 
jaką zamierzają osiągnąć władze samorządowe. 

 
3.4. Diagnoza społeczna  

Diagnoza społeczna jest punktem wyjścia i podstawą do planowania i po-
dejmowania decyzji dotyczących aktualnych problemów społecznych, ale także 
przyszłych zdarzeń. Jej jakość ma więc zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu 
strategii. Badaniu poddano następujące kwestie: metody zbierania danych i ich  
źródła, zakres przedmiotowy diagnozy, ocenę zaspokojenia zdiagnozowanych po-
trzeb oraz prognozowanie. 

Po pierwsze należy stwierdzić, że głównym źródłem informacji podawa- 

nym w strategiach są dane nt. wielkości i struktury udzielanych świadczeń pomocy 

społecznej. Takie dane znajdują się w ponad 68% strategii gminnych i ponad 67% 

powiatowych. Jeszcze więcej strategii, jako źródło danych podaje sprawozdania 

OPS lub PCPR z udzielonych świadczeń pomocy społecznej. Dla strategii gminnych 

odsetek wynosi 82% w 2006 r. i 90,5% w 2007 r., a dla powiatowych odpowied- 

nio: 79% i 92%. Jako ważne źródło danych wykorzystywane są też dane z urzędów 

statystycznych oraz dane innych instytucji publicznych (odsetki wahają się od 60  

do 80% we wszystkich próbach). Najmniejszą wagę przywiązuje się do danych  

gromadzonych przez organizacje pozarządowe, z tym że procent strategii, w któ-

rych są one wymieniane jako źródło wzrasta w 2007 r. i jest wyższy w strategiach 

powiatowych (ale nie przekracza 37% strategii). Generalnie również można powie-

dzieć, że w nowszych strategiach jest podawanych coraz więcej źródeł danych, na 

podstawie których dokonuje się diagnozy.  
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Po drugie diagnozę zasobów można uznać za wybiórczą, gdyż co prawda 
ok. 70% wszystkich strategii posada informacje o zasobach infrastrukturalnych, jed-
nak znacznie mniej jest strategii z informacjami o zasobach ludzkich, a najmniej  
o zasobach finansowych (liczba strategii gminnych nie przekracza 12%, a po- 
wiatowych – 11%). Poza tym bardzo mało strategii zawiera informacje o wszystkich 
wymienionych zasobach – najwięcej takich strategii odnotowano wśród zebranych 
w 2007 r. strategii powiatowych (11,53%). Zebrane dane obrazuje zamieszczony  
poniżej Wykres 7. 

 
Wykres 7. Informacje o zasobach w diagnozie strategii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Z przedstawionych danych wyraźnie widać, że najmniej problemów stwa-

rza opisanie infrastruktury społecznej, czyli istniejących placówek lub świadczonych 
usług. Dużo większym problemem jest opisanie tzw. zasobów ludzkich, czyli kadry  
i jej kwalifikacji, działalności grup samopomocowych, wolontariuszy itd. Z analiz  
jakościowych badanych strategii wynika, że nie ma informacji nt. specjalistów potra-
fiących realizować zaplanowane działania oraz innych aktywnych członków lokalnej 
wspólnoty, którzy mogliby zostać włączeni w realizację strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych. W przyszłych badaniach należałoby wyodrębnić również kapi-
tał społeczny, jako zasób niezbędny dla rozwoju społecznego. Choć obecnie nie 
posiadamy danych ilościowych mówiących o tym, w ilu strategiach zajmowano się 
tą kwestią, analiza jakościowa pokazuje, że niezwykle rzadko pojawiają się wzmianki 
o tym kapitale w strategiach.  

Diagnoza - informacje o zasobach
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Najpopularniejszą metodą analizy danych do diagnozy jest analiza mate-
riałów urzędowych, co jak wynika z poprzednich informacji oznacza przede 
wszystkim analizę danych pochodzących z ośrodka pomocy społecznej lub powia-
towego centrum pomocy rodzinie (wskaźniki procentowe są bardzo podobne  
w czterech analizowanych próbach i wynoszą ok. 90% strategii, w których jest 
podana informacja o tej metodzie). Inną metodą często podawaną przez autorów 
strategii jest analiza SWOT, czyli określanie mocnych i słabych stron oraz moż- 
liwości i zagrożeń wynikających z diagnozy problemów społecznych. Ta metoda 
jest odnotowana w większej liczbie strategii zebranych w 2007 r. i w powiatach 
(45,2% w 2006 r. i 76,9% w 2007 r.). Choć analiza SWOT cieszy się dość dużą po- 
pularnością, dotyczy przede wszystkim pomocy społecznej (tak jak i większość 
innych elementów strategii), rzadziej odnosi się do innych podmiotów polityki 
społecznej. Poza tym, towarzyszą temu także istotne błędy metodologiczne, dot. 
m.in. mylenia, czy nie zrozumienia, tego czym są mocne strony, a czym szanse itp. 
W dalszym ciągu w mniejszym stopniu wykorzystywane są takie techniki zbierania 
danych jak ankiety i wywiady, które mogłyby posłużyć m.in. do zebrania opinii od 
społeczności żyjącej w danej miejscowości. Na podstawie przedstawionych wyżej 
wyników badań ilościowych można stwierdzić, że osoby piszące strategię najczę-
ściej swoją wiedzę o problemach społecznych opierają na danych pochodzących 
z urzędów, które najczęściej sami reprezentują, a rzadko pytają mieszkańców o ich 
problemy i potrzeby.  

Z analizy wynika, że autorzy strategii najczęściej nie potrafią oszacować 
przyszłych potrzeb i mogących pojawić się problemów społecznych. Choć są w tych 
dokumentach informacje o rodzaju potrzeb i problemów społecznych, jakie pojawią 
się w dłuższej perspektywie, to znacznie mniej strategii zawiera konkretne wskaźniki 
mówiące o ich skali. Tylko 7 i 3% strategii gminnych oraz 16% strategii powiatowych 
w 2006 r. zawiera takie informacje (żadna strategia powiatowa zebrana w 2007 r.). 
Może to oznaczać, że autorzy strategii nie posiadają wiedzy i narzędzi do tego  
rodzaju szacunków, które są niezbędne do właściwego określenia celów i zadań 
zmierzających do ich realizacji. 

Powyższe dane uprawniają także do zadania pytania, czy są to dokumenty, 
które można nazwać strategiami, czy są tylko próbą doraźnego reagowania na do-
kuczliwe, obecne w danej chwili problemy danej społeczności. Pojawia się tu wiele 
wątpliwości, dla których trzeba znaleźć wyjaśnienie w dalszych analizach dotyczą-
cych strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
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3.5. Proces programowania 

Prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych to proces, ma-
jący kilka etapów, wymagający zaangażowania wielu osób i instytucji. Każda strate-
gia służy do osiągnięcia zamierzonych celów, za pomocą wskazanych działań,  
z określonymi wskaźnikami realizacji. Są to podstawowe informacje, które powinny 
być zawarte w dokumencie, który ma przyczynić się do rozwiązania problemów 
społecznych, występujących w danej społeczności.  

 
Tabela 18. Proces programowania strategii lokalnych  

Strategie gminne Strategie powiatowe  

zebrane  
w 2006 r. 

(%) 

zebrane  
w 2007 r. 

(%) 

zebrane  
w 2006 r.  

(%) 

zebrane  
w 2007 r.  

(%) 

Sformułowane cele priorytetowe 77 92,5 71,2 100 

Wskazane zadania zmierzające do realizacji 
celu – zadania pomocy społecznej 

94 94,5 84,9 100 

Wskazane zadania zmierzające do realizacji 
celu – zadania polityki społecznej 

60 53,5 49,3   61,5 

Wymienione programy/projekty 51,3 59 41,1   92,3 

Wymienione wskaźniki działania 57 63 47,9   80,8 

Wymienione wskaźniki rezultatu   7,3 12 15,1     0 

Zawarty harmonogram działań 78 33,5 39,7   46,2 

Określone zasady i tryb monitorowania 32,7 41,5 16,4   34,6 

Określony rząd wielkości wydatków   7,3   5   8,2   11,5 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 18. przedstawia dane ilościowe dotyczące występowania tych in-

formacji w analizowanych strategiach. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, 
że generalne tendencje są podobne we wszystkich próbach, ze znacznymi odchy-
leniami w próbie strategii powiatowych zebranych w 2007 r., co może wynikać  
z małej liczebności tej próby. Jednakże na podstawie wyżej prezentowanych da-
nych, można stwierdzić, że znaczna większość, ale nie wszystkie strategie formuło-
wały cel priorytetowy. Najwięcej strategii miało wpisane zadania pomocy społecznej 
jako zadania, za pomocą których te cele mają być zrealizowane. Mniej jest strategii, 
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w których zapisano zadania z innych obszarów polityki społecznej (nieco ponad po-
łowa dokumentów) oraz wymieniono programy lub projekty, które zmierzają do 
rozwiązywania lub zapobiegania problemom społecznym dotykających nie tylko 
korzystających z pomocy społecznej. Również mniej niż połowa strategii zawiera 
wskaźniki, za pomocą których można zweryfikować osiągnięcie celów, z tym, że czę-
ściej wymienia się wskaźniki działania niż wskaźniki rezultatu, które były podane  
w mniej niż 15% wszystkich strategii. Jak widać, podstawowe informacje wynikające 
ze struktury i celu strategii nie są zawierane we wszystkich strategiach. W analizie 
brano pod uwagę również ocenę adekwatności celów do potrzeb, zadań do celów 
oraz spójności programów z zadaniami i celami. W znacznej większości przypadków 
adekwatność i spójność jest pozytywnie oceniana (od 70 do 96% strategii). 

 
Tabela 19. Podmioty zaangażowane w tworzenie Gminnych Strategii 

Instytucje uczestniczące w tworzeniu strategii 
Strategie gminne  
zebrane w 2006 r. 
(liczba i procent) 

Strategie gminne  
zebrane w 2007 r.  
(liczba i procent) 

Strategie autorstwa wyłącznie instytucji pomocy  
społecznej  

142 47,33% 72 36% 

Strategie autorstwa innych instytucji publicznych 58 19,33% 15 7,5% 

Strategie opracowane przez podmiot zewnętrzny 9 3,00% 15 7,5% 

Strategie autorstwa innych instytucji publicznych  
i podmiot zewnętrzny  

3 1,00% 1 0,5% 

Strategie autorstwa instytucji pomocy społecznej 
i podmiot zewnętrzny  15 5,00% 21 10,5% 

Strategie autorstwa instytucji pomocy społecznej  
i innych instytucji publicznych  

24 8,00% 12 6,00% 

Strategie autorstwa instytucji pomocy społecznej, 
innych instytucji publicznych oraz podmiot zewnętrzny 

7 2,33% 4 2,0% 

Inne 5 1,67% 8 4,0% 

Nie można ustalić 37 12,33% 52 25,2% 

Suma 300 100%  200 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

W procesie programowania ważny jest udział jak najszerszego grona 

uczestników tworzących ten strategiczny dokument. Analiza ilościowa poka- 

zuje, że najwięcej strategii było napisanych przez instytucję pomocy społecznej 
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odpowiednią dla właściwego stopnia samorządu terytorialnego, czyli w gminie 

przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie przez pracowników 

powiatowego centrum pomocy rodzinie (w przypadku strategii z powiatów  

zebranych w 2007 największy procent przypada na strategie powstałe we współ-

pracy instytucji pomocy z innymi instytucjami publicznymi – ok. 25,9%). Wyniki  

dla poszczególnych typów strategii i poszczególnych lat przedstawia Tabela 19. 

Bardzo mały procent gminnych strategii jest przygotowany przez instytucje  

pomocy społecznej z innymi instytucjami publicznymi – 8 i 6%, jeszcze niższy  

procent powstał we współpracy instytucji publicznych (w tym pomocy spo- 

łecznej) z podmiotami zewnętrznymi (tylko ok. 2%). Nieco inaczej kształtują się  

te statystyki dla strategii powiatowych, gdzie widać duże zróżnicowanie między 

strategiami zebranymi w 2006 i 2007 roku (Tabela 20). Generalnie można uznać, że 

wśród strategii powiatowych więcej jest takich, które powstały jako rezultat 

współpracy różnych instytucji (8,2% strategii z 2006 r. i 25,9% strategii z 2007 r. 

powstało we współpracy instytucji pomocy społecznej i innymi instytucjami  

publicznymi). 
 

Tabela 20. Podmioty zaangażowane w tworzenie Strategii Powiatowych 

Instytucje uczestniczące w tworzeniu strategii 
Strategie powiatowe 

zebrane w 2006 r.  
(liczba i procent) 

Strategie powiatowe 
zebrane w 2007 r.  
(liczba i procent) 

Strategie autorstwa wyłącznie instytucji pomocy  
społecznej  

42 57,53% 6 22,2% 

Strategie autorstwa innych instytucji publicznych 7 9,59% 0  

Strategie opracowane przez podmiot zewnętrzny 1 1,37% 0  

Strategie autorstwa innych instytucji publicznych  
i podmiot zewnętrzny  

3 4,11% 0  

Strategie autorstwa instytucji pomocy społecznej  
i innych instytucji publicznych  

6 8,22% 7 25,9% 

Strategie autorstwa instytucji pomocy społecznej, 
innych instytucji publicznych oraz podmiot zewnętrzny 

1   1,37% 5 18,5% 

Inne 3 4,11% 1 3,7% 

Nie można ustalić 10 13,70% 7 25,9% 

Suma 73 100,0% 26 100,0% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawione powyżej informacje pokazują, że nad strategiami pracują 
przede wszystkim OPS i PCPR. Nieliczne strategie zostały przygotowane przez ze-
społy, w skład których weszli przedstawiciele m.in. instytucji pomocy społecznej, 
rynku pracy, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, edukacji, policji, organizacji pozarzą-
dowych. Tak przygotowane strategie zostały ocenione wysoko i spełniają kryteria, 
jakim powinny odpowiadać analizowane dokumenty.  

Należy zwrócić uwagę na strategie, które zostały opracowane przez pod-
miot zewnętrzny, czyli na zlecenie władz gminnych, czy powiatowych. W przypadku 
gmin wzrosła nieco liczba przesłanych do analiz strategii opracowanych na zlecenie 
(z 9 do 15). Przy czym należy zauważyć, że badacze zidentyfikowali wśród badanych 
strategii dokumenty, które można nazwać plagiatem, gdyż w przypadku strategii 
zebranych w 2007 r. co najmniej 6 strategii gminnych i 1 powiatowa zawierały do-
kładnie taką samą treść, a zmienione były tylko nazwy miejscowości i dane staty-
styczne. Taka praktyka zlecania opracowania dokumentu budzi wątpliwości nie tylko 
z powodów etycznych, ale również z uwagi na to, że w tworzeniu strategii nie 
uczestniczą kluczowe w lokalnej polityce społecznej instytucje, które w przyszłości 
mają wdrażać strategię. Nie oznacza to, że przy tworzeniu strategii nie ma miejsca 
dla profesjonalnych firm zewnętrznych. Przeciwnie jasno sprecyzowana pomoc, 
szczególnie w procesie programowania, a także podczas analiz i diagnozowania jest 
pożądana, jednakże nie może polegać jedynie na kopiowaniu strategii. 

W analizowanych strategiach jest dość wysoki odsetek dokumentów, na 
podstawie których nie można ustalić instytucji, które ją opracowały, dla gmin wynosi 
on 12,33% (2006 r.) i 25,2% (2007 r.) i odpowiednio dla powiatów: 13,70% i 25,9%. 
Informacja o podmiotach, które uczestniczyły w opracowaniu strategii jest bardzo 
ważna, gdyż pokazuje rzeczywiste zainteresowanie rozwiązywaniem problemów 
społecznych, jest pośrednio dowodem na to, że nie anonimowi autorzy, ale osoby 
współtworzące strategię, znane z imienia i nazwiska poczuwają się także do odpo-
wiedzialności za jej realizację.  

Stosunek władz samorządowych do strategii można także ocenić analizując 
tryb opracowywania strategii i jej wdrażania. Jakkolwiek z treści większości strategii 
można wnioskować, jakie osoby i instytucje ją tworzyły, to w wyjątkowych przypad-
kach można znaleźć informację, że zespół projektowy został powołany uchwałą  
lub zarządzeniem odpowiedniego organu samorządu terytorialnego. Strategie  
w znacznej części dotyczą kwestii związanych z pomocą społeczną, jeżeli więc nie 
podaje się składu osobowego zespołu, należy domniemywać, że byli to głównie 
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pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Zdarzają się też strate-
gie, które są dokumentami przemyślanymi, których proces tworzenia trwał kilka 
miesięcy. Tego rodzaju strategie najczęściej opracowywane są przez interdyscypli-
narne zespoły powołane aktem prawa miejscowego. W skład zespołów wchodzą 
przedstawiciele miejscowych władz, instytucji działających w obszarze polityki spo-
łecznej, bezpieczeństwa, oraz organizacje pozarządowe. Rekomendowane jest 
opracowanie strategii przez międzysektorowy zespół składający się z możliwie jak 
najszerszego grona osób pochodzących z instytucji działających w szeroko pojmo-
wanym obszarze polityki społecznej. Jest to z jednej strony najlepszy sposób  
na współpracę tych instytucji we wspólnym przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu pro-
blemów społecznych, lecz również ma funkcję edukacyjną, polegającą na zdoby-
waniu wiedzy o nowych możliwościach i sposobach zapobiegania i rozwiązywania 
poszczególnych kwestii.  

Strategie przyjmowane są w drodze uchwały odpowiedniej rady. Uchwały 
te również wiele mówią o stosunku władz lokalnych (w tym radnych) do plano- 
wania w dłuższej perspektywie czasowej i wadze, jaką przywiązuje się do tego  
strategicznego dokumentu. Zazwyczaj treść uchwały jest następująca: „przyjmuje się 

miejską (gminną, powiatową) strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 

(…..) stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały”. Wykonanie uchwały powierza się 
prezydentowi (burmistrzowi, wójtowi, zarządowi powiatu). Do wyjątków należy  
np. takie sformułowanie: „zlecić właściwym komisjom Rady okresowe zapoznawanie  

się z realizacją programów strategii i wprowadzenie tej tematyki do rocznych planów 

pracy (…) zobowiązać prezydenta (burmistrza, wójta, zarząd powiatu) do składania 

rocznych sprawozdań z realizacji programów strategii w terminie do 31 marca”. Stra- 
tegia, jako dokument planistyczny, określający zadania samorządu terytorialnego  
w wieloletniej perspektywie winna być przyjmowana w drodze odpowiedniej, nie 
rutynowej uchwały rady, dotyczącej jednorazowego zadania. Uchwała w tej kwestii 
winna zawierać informacje o konieczności monitorowania realizacji strategii, osoby  
i instytucje za to odpowiedzialne.  

Badana była również kwestia konsultacji społecznych przy tworzeniu stra- 
tegii. Okazuje się, że choć dotyczy ona mieszkańców, konsultowana była tylko  
jedna czwarta strategii gminnych (wynik obu prób), i ponad jedna trzecia strategii 
powiatowych (również wynik w obu próbach). Niemniej jednak przyjmując, że  
nawet tylko część tych konsultacji jest tylko deklaracją, jest to niewielki procent  
dokumentów, których twórcy mają świadomość, że takie konsultacje powinny się 
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odbyć. W niewielu dokumentach, które podlegały konsultacjom można znaleźć 
dowody na to, że odbywały się np. spotkania, seminaria lub narady dotyczące pla-
nowanych działań. Do strategii, w postaci załącznika można by dołączyć sprawoz-
dania z takich spotkań, które potwierdzałyby z kim i w jakim zakresie strategie były 
konsultowane.  

Przegląd strategii pod kątem ich tworzenia pokazuje brak współpracy mię-
dzy gminami wchodzącymi w skład powiatu, co dotyczy zarówno diagnozy spo-
łecznej, jak i planowanych przedsięwzięć. Rozwój infrastruktury usług społecznych 
np. placówek całodobowej opieki dla osób starszych, nie może mieć miejsca bez 
uwzględnienia planów gmin dotyczących usług opiekuńczych i innych gminnych 
placówek działających na rzecz tej grupy mieszkańców powiatu. Podobnie, jeśli 
chodzi o ekonomię społeczną samorządy lokalne są istotnym podmiotem w walce 
przeciwko wykluczeniu społecznemu oraz tworzeniu miejsc pracy. Instytucje na 
każdym szczeblu samorządu terytorialnego posiadają określone potrzeby i możli-
wości działań w tej dziedzinie. W analizowanych strategiach trudno odnaleźć do-
wody na to, że samorządy planują skoordynowane zadania, podkreślają potrzebę 
konsultacji i stałej współpracy.  

Ciągle niewielki procent strategii przedstawia spójną, kompleksową wizję 
polityki społecznej na danym terenie, co jest odzwierciedlone również w uwzględ-
nianiu szerszego kontekstu, czyli odnoszenia się do np. strategii regionu, kraju, itd. 
Do wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej odwołuje się 28,3% strategii 
gminnych zebranych w 2006 r. i 39% zebranych w 2007 r. oraz odpowiednio 30,1%  
i 65,3% strategii powiatowych. W każdej z tych grup od 5 do 15% mniej strategii 
odnosi się do koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu. Najmniej  
strategii odwołuje się do programu rozwoju lokalnego rynku pracy (do 8%), co  
jest niezwykle niepokojące, ze względu na to, że to właśnie długotrwale bezrobotni 
stanowią najliczniejszą grupę wśród wykluczonych i żyjących na marginesie życia 
społecznego. Taka sytuacja może mieć co najmniej dwojakie podłoże tj. niezro- 
zumienie znaczenia i celów strategii, a także brak właściwej współpracy pomiędzy 
samorządami. W mniej niż połowie strategii odnotowano odniesienia do innych 
dokumentów. Najczęściej wymieniane zarówno w strategiach gminnych i powia-
towych to: Narodowy Plan Rozwoju, Narodowa Strategia Integracji Społecznej,  
programy operacyjne, regionalne programy rozwoju, programy profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych, krajowy plan działania na rzecz integracji spo-
łecznej, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy działania 
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na rzecz osób niepełnosprawnych, założenia polityki ludnościowej w Polsce, strate-
gia rozwoju edukacji, plany zagospodarowania rozwoju przestrzennego, powiatowe 
strategie rozwiązywania problemów społecznych. Dodatkowo w strategiach gmin-
nych wskazywano zgodność z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych, strate-
giami rozwoju gminy lub miasta i Europejską Strategią Zatrudnienia. Natomiast  
w strategiach powiatowych częściej odnoszono się do gminnych strategii rozwią-
zywania problemów społecznych. 

 
3.6. Realizacja strategii 

Kolejna część analiz dotyczyła możliwości realizacji strategii, czyli zapisom 
kiedy, kto i za pomocą jakich środków ma wykonywać zadania związane z rozwią-
zywaniem określonych problemów społecznych. Harmonogram działań został  
zawarty w większości strategii gminnych przesłanych w 2006 r., natomiast w pozo-
stałych analizowanych próbach występuje on w mniej niż połowie strategii. Można 
uznać, że jest to dość niski procent biorąc pod uwagę fakt, że harmonogram ma 
wyznaczać postęp prac nad osiągnięciem założonych celów. Można przypuszczać, 
że strategie, w których nie ma harmonogramu nie zostały napisane po to, aby  
faktycznie zmierzać do rozwiązywania danych problemów społecznych.  

Najsłabszym jakościowo elementem w strukturze strategii jest sposób  
ich finansowania. Z analizy danych ilościowych wynika, że tylko 11,5% strategii  
z każdej analizowanej grupy zawiera informacje o wielkości wydatków przezna- 
czonych na sfinansowanie kosztów realizacji zamierzonych celów Najczęstszym 
wskazywanym źródłem są środki samorządowe, a następnie środki rządowe i woje-
wódzkie oraz środki europejskie. Wykazywane są też środki prywatne, czyli przy-
puszczalnie środki pochodzące od sponsorów np. na realizację działań organizacji 
pozarządowych.  

Analiza jakościowa strategii pokazuje, że żaden z badanych dokumentów 
nie ma prawidłowo skonstruowanego planu finansowego. W niektórych dokumen-
tach pojawiają się kwoty wydatków, ale tylko na pierwsze dwa lata, najczęściej  
natomiast stwierdza się, że zadania będą realizowane „w miarę uzyskiwanych środ-
ków”. Ostrożność samorządów w szacowaniu środków ma zapewne wiele przyczyn. 
Należy zapewne do nich niepewność, co do przewidywanych dochodów i ewen- 
tualnych zmian przepisów dotyczących kompetencji. Planowanie wydatków na  
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zadania w dłuższej perspektywie, jest także pewnego rodzaju wyzwaniem, bowiem 
wymaga nowego, zadaniowego podejścia do budżetu. Pamiętać jednak należy,  
że obowiązująca ustawa o finansach publicznych, niejako podpowiada, że skoro  
jest tzw. rok budżetowy, zaczynający się od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, 
należy skupić uwagę na należytym zaplanowaniu i wykorzystaniu środków uję- 
tych w rocznej uchwale budżetowej. To właśnie realizacja tego budżetu jest  
tematem sesji i oceny rady gminy, czy powiatu oraz kontroli Regionalnej Izby  
Obrachunkowej. 

Do oceny możliwości realizacji danej strategii może posłużyć również to, 
czy określono zasady i tryb monitorowania poszczególnych zadań. Okazuje się, że 
tylko około jedna trzecia strategii zawiera zapisy na ten temat (dla strategii powia-
towych zebranych w 2006 r. wskaźnik jest dużo mniejszy). Dodatkowo należy za-
uważyć, że nie we wszystkich strategiach, gdzie jest określony monitoring, wskazano 
podmiot odpowiedzialny za jego przeprowadzanie. Tylko w przypadku strategii 
powiatowych zebranych w 2006 r. odnotowaliśmy nieco wyższy procent strategii,  
w których określono podmiot monitorujący niż procent strategii, w których są 
przedstawione zasady i tryb monitoringu. Konsekwentnie, skoro strategie dotyczą 
głównie kwestii dotyczących pomocy społecznej, jako podmiot odpowiedzialny za 
monitorowanie strategii najczęściej wskazuje się jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej. Należy jednak odnotować, że w przypadku strategii o szerszym niż po-
moc społeczna zakresie, zazwyczaj jest to wydział urzędu gminy, czy powiatu, lub 
koordynator wskazany przez władze samorządowe. 

Jako jeden ze wskaźników decentralizacji państwa w kwestii podejmowania 
działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych można uznać stopień 
uwzględniania organizacji pozarządowych w realizacji strategii. Na podstawie analiz 
ilościowych można uznać, że w blisko połowie strategii zawarte są deklaracje 
współpracy z tego typu organizacjami (przy czym w strategiach powiatowych  
zebranych w 2007 r. takie deklaracje są aż w 92% strategii). W przypadku około jed-
nej czwartej strategii gminnych poza deklaracją jest wymieniona lista organizacji, 
które mają przypisane określone zadania w realizacji strategii. Strategie powiatowe 
są pod tym względem bardziej zróżnicowane. Połowa dokumentów powiatowych 
zebranych w 2006 r. zawiera listę organizacji, ale już tylko jedna trzecia przypisuje im 
konkretne zadanie do wykonania. Natomiast wśród strategii zebranych w 2007 r. 
tylko blisko jedna czwarta zawiera listę, a żadna nie przypisuje organizacjom zadań. 
Około co trzecia strategia (zarówno gminna i powiatowa) jako partnera społecznego 
wymienia Kościół.  
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Na podstawie wyników analiz dotyczących zapisów o realizacji strategii 
można przypuszczać, że większość istniejących strategii będzie trudna do wcielenia 
w życie. Po pierwsze dlatego, że w niewielu strategiach przewidziano środki na sfi-
nansowanie poszczególnych działań. Po drugie około połowa strategii nie zawiera 
harmonogramu działań, co zwalnia z odpowiedzialności za postępy w realizacji oraz 
uniemożliwia monitoring działań. 

 
 

4.  Podsumowanie i rekomendacje 
 
Wyniki badania wykonanego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych po-

kazują, że około 40% gmin i ponad 60% powiatów posiada strategie rozwiązywania 
problemów społecznych. Podobne wyniki wykazują inne instytucje wykonujące  
badania dotyczące tej kwestii. Liczby te konsekwentnie potwierdzają, że powiaty 
wykazują wyższe niż gminy zaangażowanie, przynajmniej ilościowo w wykonanie 
ustawowego obowiązku. Analiza ilościowa w badaniach pokazuje np. dość wysoki 
stopień konsultacji społecznych i zaangażowania w proces tworzenia i realizacji  
strategii partnerów społecznych, szczególnie w powiatach. Mniej istotna jest ocena 
tego, czy wyniki ilościowe są zadawalające, w tym przypadku ważniejsze jest to,  
czy odzwierciedlają one rzeczywistość. Należy zadać pytanie, czy kilka stron zapisa-
nych postulatami i fragmentami z ustawy o pomocy społecznej, można uznać za 
strategię? Podobnie, jeśli chodzi o włączenie organizacji pozarządowych w rozwią-
zywanie problemów społecznych, zastanawiająca jest jednostronna deklaracja 
współpracy ze strony administracji publicznej, kiedy w dokumencie trudno doszu-
kać się dowodów na to, że partnerzy społeczni współtworzyli strategię i była ona 
przedmiotem rzetelnej konsultacji. Zatem oprócz dość niskich wskaźników ilościo-
wych, głównym problemem jest jakość strategii. Dlatego przystępując do następ-
nych analiz należy większy nacisk położyć na skonstruowanie narzędzi badawczych 
zbierających informacje dotyczące jakości strategii.  

Problem dotyczący jakości strategii z większą mocą pojawi się od 2009 roku, 
kiedy strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie obowiązkowym  
dokumentem przy ubieganiu się o fundusze strukturalne oraz o środki z Poakcesyj-
nego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Do tego czasu powinny być opra-
cowane czytelne i obiektywne narzędzia oceny strategii, tak by uznanie, bądź  
odrzucenie dokumentu nie budziło wątpliwości. 
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Niedostateczna liczba strategii oraz ich wątpliwa jakość świadczą o braku 
wizji skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego przedstawione 
poniżej rekomendacje mogą przyczynić się do integrowania i współpracy publicz-
nych i niepublicznych podmiotów polityki społecznej, co według nas jest warun-
kiem koniecznym w celu skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań.  

Fakt, że o strategii rozwiązywania problemów społecznych stanowi ustawa 
o pomocy społecznej przyczynia się do tego, że większość strategii dotyczy kwestii 
pomocy społecznej i jest opracowywana przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, zazwyczaj także z ich inicjatywy. Trudno z tego powodu czynić zarzuty 
pracownikom pomocy społecznej, tym bardziej, że zdarzają się strategie dobrze 
opracowane, przy czym rolę wiodącą odegrały OPS lub PCPR. Niemniej jest to  
sprawa wymagająca wyjaśnień tego, czy w istocie chodzi o długofalowe programy 
pomocy społecznej, czy o planowanie polityki społecznej. Problemy społeczne,  
w pewnym skrócie, to sytuacje i zjawiska niepożądane, generujące sytuacje krytycz-
ne w życiu jednostek i zbiorowości, wymagające zmiany, zakłócające harmonijny 
rozwój społeczny. Problemy społeczne mogą dotyczyć m.in. takich obszarów życia, 
jak praca, zdrowie, oświata, warunki zamieszkania, bezpieczeństwo publiczne, czy 
dezintegracja społeczna. Patrząc z dzisiejszej perspektywy i biorąc pod uwagę 
współczesne i mogące pojawić się w przyszłości nowe kwestie społeczne wydaje 
się, że zapis o obowiązku opracowania strategii rozwiązywania problemów społecz-
nych w ustawie o pomocy społecznej należy maksymalnie wykorzystać, zaś jedną  
z części strategii powinna być pomoc społeczna.  

Realizacja zaproponowanej powyżej koncepcji wymaga spełnienia przy-
najmniej kilku warunków. Wszystkie podmioty lokalnej polityki społecznej, łącznie  
z władzami samorządowymi, w większym stopniu niż to ma miejsce obecnie, muszą 
uświadomić sobie, że opracowanie strategii jest szansą, a nie uciążliwym obo-
wiązkiem. Szansą na integrację środowisk zawodowych i społecznych, zajmujących 
się polityką społeczną dla wspólnego dobra i lepszej przyszłości jednostek, rodzin  
i całej zbiorowości. Prace nad strategią, wdrażanie i monitorowanie jej efektów mo-
gą stać się swego rodzaju „kursem” objaśniającym nie dla wszystkich zrozumiałe, 
szczególnie w praktycznym wymiarze, takie pojęcia, jak ekonomia społeczna, zrów-
noważony rozwój, spójność społeczna. W analizowanych strategiach niezwykle 
rzadko ich autorzy odwołują się do wymienionych pojęć. Seminaria, warsztaty i dys-
kusje towarzyszące takiej pracy pozwolą zwrócić uwagę na odłożone w czasie kosz-
ty społeczne i ekonomiczne, zaniechania działań mających na celu rewitalizację  
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  
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Jednym z ważniejszych wniosków, które wynikają z analizy strategii jest  
konieczność organizowania szkoleń dla szerokiego środowiska samorządo-
wego, tj. przedstawicieli władz samorządowych (w tym radnych) i instytucji wyko-
nawczych. Szkolenia dotyczące strategii warto wykorzystać do przekazania wiedzy 
na temat współczesnych wyzwań w polityce społecznej i nowego spojrzenia na rolę 
i odpowiedzialność organów samorządowych. Partnerstwo i konsultacje społeczne 
zwiększają świadomość i odpowiedzialność za realizowaną politykę lokalną, zwięk-
szając efektywność i skuteczność wdrażanych programów. Prace nad strategią  
mogą więc posłużyć także do ujawnienia niewykorzystanej energii społecznej i po-
prawy relacji między instytucjami publicznymi, a partnerami społecznymi. Dlatego 
powinny być tworzone i szkolone interdyscyplinarne zespoły, które następnie 
będą pracowały nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii. Skład zespołu 
zależny jest od uwarunkowań lokalnych, niemniej powinni się w nim znaleźć przed-
stawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych i instytucji publicz-
nych między innymi z dziedziny rynku pracy, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa itp. 
Wydaje się, że tylko takie podejście może przynieść pożądane efekty i istotne zmia-
ny w rozumieniu i kreowaniu lokalnej polityki społecznej. Błędem jest kierowanie 
szkoleń z tego zakresu tylko do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gdyż w ten sposób utrwala się pogląd, że jest to głównie zadanie  
i odpowiedzialność tych jednostek. Opracowanie dobrej strategii, w której w wielo-
letniej perspektywie planuje się działania dotyczące kilku segmentów polityki spo-
łecznej oraz planuje środki finansowe przekracza kompetencje ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

Niezwykle niepokojąca jest nieumiejętność dokonywania diagnozy spo-
łecznej oraz opieranie się w większości strategii wyłącznie na dokumentach urzę-
dowych i statystycznych. Brak prognozy przyszłych zjawisk, potrzeb i problemów 
społecznych czyni ze strategii dokument formalny, a nie użyteczny w realizacji lo-
kalnej polityki społecznej. Dlatego na ten element strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych należy zwrócić szczególną uwagę podczas szkolenia zarówno 
odnośnie strategii, jak i w różnego rodzaju szkoleniach resortowych. Kierownikom 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powinny w tym pomóc Regionalne 
Ośrodki Polityki Społecznej. 

Niezależnie od konieczności dokształcania na kursach i szkoleniach, co nie-
wątpliwie wymaga czasu, warto pilnie przygotować i wydać praktyczny podręcznik 
dla osób pracujących nad strategiami. 
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Finansowanie to kolejny niezwykle słaby punkt strategii. Tylko w niektórych 
strategiach oszacowano koszty zaplanowanego zadania. Najważniejsze przyczyny 
tego stanu rzeczy zostały opisane wcześniej, niemniej wydaje się, że w tym przy-
padku są potrzebne poważne zmiany systemowe. Dyskutowany i rozważany tzw. 
budżet zadaniowy w przypadku zarządzania strategicznego ma zasadnicze zna-
czenie. Najwyższy czas odejść od planowania działań w tzw. roku budżetowym, to 
jest od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Środki finansowe w budżecie zada-
niowym przypisane są nie tylko zadaniom, ale i celom. W strategii rozwiązywania 
problemów społecznych przede wszystkim ustala się cele i wskaźniki realizacji, do 
których dążymy, w tym te, które będą priorytetowe. Obliczenie kosztów wykona- 
nia zadania np. z zakresu edukacji oznaczać może sumowanie wydatków szkół, urzę-
dów pracy, instytucji kultury, organizacji społecznych, pomocy społecznej itd.  
Proponowane rozwiązanie wymaga zmian prawnych, ale także istotnej zmiany  
w świadomości władz samorządowych i pracowników wymienionych instytucji.  

W związku z nowymi wyzwaniami i oczekiwaniami, np. związanymi z naszą 
obecnością w Unii Europejskiej, należy poddać analizie kilka aktów prawnych, w tym 
ustawy ustrojowe w sprawie samorządu terytorialnego. Ustawy dotyczące trzech 
szczebli samorządu terytorialnego w przeważającej części koncentrują się na  
kwestiach proceduralnych, wydaje się że niedostatecznie wyeksponowane są cele  
i zadania władz lokalnych, a także ich kompletność i spójność. 

Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 
jest wpisany do ustawy o pomocy społecznej. Jednakże doświadczenie dowodzi, że 
należy rozważyć inne rozwiązanie. Obowiązek przygotowania strategii można zapi-
sać w ustawach o samorządzie terytorialnym, bądź w ustawie o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju. Takie rozwiązanie przyczyni się także do tego, że strategia 
przestanie kojarzyć się wyłącznie z pomocą społeczną. Ponadto należy opracować 
niezbędne standardy dotyczące struktury i zawartości strategii. 

Jednostki samorządu terytorialnego opracowują strategie rozwoju gminy, 
powiatu i województwa, a także szereg różnorodnych programów. Nadszedł czas, 
aby dokonać pewnej diagnozy stanu rzeczy i zastanowić się, jak powiązać te różno-
rodne strategie i programy, odszukiwać relacje między nimi, zrozumieć zależności 
pomiędzy programami i strategiami, również na różnych szczeblach samorządu. Być 
może byłoby bardziej czytelne i łatwiejsze w realizacji takie podejście, że strategia 
rozwiązywania problemów społecznych zbudowana jest z licznych programów  
i stanowi integralną część strategii rozwoju. Zaspokajanie potrzeb, eliminowanie 
problemów społecznych służy przecież rozwojowi wspólnoty lokalnej.  
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Dobroniega Trawkowska 
 
 

Praca socjalna w lokalnych strategiach  
rozwiązywania problemów społecznych  

– refleksje z obserwowania praktyki 
 
 
 

1.  Wprowadzenie 
 
Obserwacja rzeczywistości funkcjonowania pomocy społecznej, jak i donie-

sienia z badań empirycznych wskazują na marginalne znaczenie oraz ograniczony 
wpływ przyjętych do realizacji gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, na skuteczność działań podejmowanych wobec kategorii  
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznych lub wykluczonych społecznie.  
Przyczyny tego stanu są niewątpliwie złożone. Z badań wynika, że w dokumentach 
strategicznych nie zawsze odnoszono się do rzeczywistych, wynikających z diagno-
zy społecznej, problemów lokalnych a sam proces tworzenia strategii w niektórych 
przypadkach (trudno określić jak licznych) można było nazwać działaniem pozor-
nym, a co ważniejsze, działania pozorne towarzyszyły współpracy międzysektorowej 
i międzyinstytucjonalnej przy tworzeniu dokumentów strategicznych oraz przy 
współdziałaniu instytucji, władz i sektora pozarządowego w rozwiązywaniu lo- 
kalnych problemów społecznych. Zastanawiając się nad przyczynami zaistniałej  
sytuacji wielokrotnie zwracałam uwagę na kondycję pracy socjalnej w publicznym 
systemie pomocy społecznej i wpływ tej kondycji na skuteczność rozwiązywania 
problemów społecznych101. W tym tekście koncentruję uwagę na miejscu i funk-
cjach pracy socjalnej w strategiach rozwiązywania problemów społecznych, odwo-
łując się do zaobserwowanych przeze mnie102, ale również przez innych badaczy, 

                                                 
101  18 kwietnia 2008 r. na konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie 

„Współczesne państwo a wielokulturowość państw zjednoczonej Europy”, wygłosiłam referat „Mo-
dele pracy socjalnej i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce”. Referat  
został przyjęty do druku. 

102  W 2005 r. byłam członkiem zespołu opracowującego Strategię Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego na lata 2006–2020, w 2008 r. pełniłam funkcję koordynatora i członka zespołu opracowu-
jącego „Diagnozę problemów i zasobów miasta Ruda Śląska”.  
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zjawisk towarzyszących różnym etapom tworzonych na potrzeby lokalne strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.  

 
 

2.  Kondycja pracy socjalnej w pomocy społecznej  
 
Praca socjalna w Polsce wiązana jest z osobą Heleny Radlińskiej i tradycją 

pedagogiki społecznej. W tym nurcie rozwijana była w modelach socjalno-wy- 
chowawczych/kulturalno-oświatowych, w ramach pracy z jednostką i rodziną, ma-
łymi grupami i społecznościami lokalnymi przez pracowników społecznych, później 
socjalnych i pedagogów społecznych, wspieranych siłami opiekunów społecznych. 
Zmienione warunki społeczne, w których praca socjalna jest świadczona i realizo-
wana po 1990 r. nie stawiają pod znakiem zapytania sensu działań opiekuńczo-
wychowawczych/kulturalno-oświatowych, lecz przede wszystkim kwestionują one 
możliwość realizacji pracy socjalnej w modelach wychowawczych, w publicznym 
systemie pomocy społecznej. W obecnym systemie trudno jest stworzyć odpo-
wiednie warunki dla działań o charakterze wychowawczym, choć nie jest to – jak 
pokazują „dobre praktyki” – rzeczą niemożliwą103.  

Podstawową grupą zawodową, która świadczy pracę socjalną w publicznej 
pomocy społecznej są pracownicy socjalni. Po 1990 r. rozszerzony został również 
katalog osób, które mogą uprawiać zawód pracownika socjalnego. Obok peda- 
gogów społecznych pracę socjalną świadczyć mogą (i świadczą) psychologowie, 
socjologowie, politycy społeczni oraz pedagodzy o innych specjalnościach. Zanikła 
natomiast instytucja opiekuna społecznego, obecna w pomocy społecznej przed 
1990 r. Zmieniona sytuacja i nowe wyzwania jakie stanęły przed pomocą społeczną, 
nieprzygotowaną do nich kadrowo i merytorycznie, nie pozostała bez wpływu na 
zmianę stylu uprawiania pracy socjalnej, w której działania „zorientowane wycho-
wawczo” ustąpiły miejsca profesjonalnej pomocy mającej na celu udostępnianie 
zasobów beneficjentom oraz aktywizowanie ich celem usamodzielnienia. Paradyg-
mat nowego sposobu uprawiania pracy socjalnej – empowerment – środowisko za-
wodowe pracowników pomocy społecznej „oswoiło”, o czym świadczyła chociażby 
dość istotna różnica poglądów przedstawicieli środowiska pracowników socjalnych 
na temat konieczności respektowania praw klientów (Trawkowska 2006, s. 265–275). 

                                                 
103  Przykładem może być MOPS w Rudzie Śląskiej, który prowadzi systematyczną pracę socjalną z ro-

dzinami o głębokich deficytach, ograniczających sprawowanie ról rodzicielskich. 
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Zwraca uwagę i to, że środowisko zawodowe dość różnorodnie rozumiało pojęcie 
profesjonalizacji w pracy socjalnej, a jego przedstawiciele kładli nacisk na niektóre, 
wybrane aspekty tego procesu. Z badań wynika, iż profesjonalista to osoba, która 
posiada przede wszystkim umiejętności zawodowe (umiejętności komunikowania 
się z klientem), a tak istotne, w przypadku profesji, standardy etyczne były traktowa-
ne marginalnie przez respondentów (Olech 1996; Trawkowska 2006).  

W odniesieniu zaś do umiejętności metodycznych, profesjonalizacja wyraża 
się przede wszystkim w upowszechnieniu pracy z małymi grupami i pracy zespoło-
wej, a szczególnie popularnym jest model zespołu interdyscyplinarnego. Istotnym 
wyznacznikiem profesjonalizacji pracy socjalnej realizowanej przez zawodowe kadry 
pomocy społecznej ma być wykorzystanie w pracy klientami narzędzia kontraktu 
socjalnego. Zdarza się jednak, że kontrakt socjalny pełni zgoła nieoczekiwane funk-
cje stając się działaniem pozornym lub praktyką dyskryminacyjną (Trawkowska 
2005a, 2007).  

Makropraktyka – działania animujące społeczności lokalne (gminy, dzielnice, 
osiedla) stały się częstsze dopiero w ostatnich latach. Za pośrednictwem projektów 
systemowych POKL wprowadzono Programy Aktywności Lokalnej w niektórych 
miastach i gminach, a ponadto część ośrodków ubiegała się o certyfikaty CAL. Pro-
fesjonalizacja pracy socjalnej wiążę się w ostatnich latach z podjęciem lokalnych 
inicjatyw, realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy spo-
łecznej, w zakresie nowych sposobów organizacji wsparcia dla metodycznego dzia-
łania w pracy socjalnej poprzez: tworzenie zespołów konsultacyjnych, projektowych, 
superwizji grupowej dla pracowników, programów pracy (projektów socjalnych) dla 
różnorodnych grup klientów (bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, kobiet, 
mężczyzn, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym!).  

I choć pracy socjalnej nie można traktować jako panaceum na różnorodne 
problemy występujące w społecznościach, jest ona z pewnością potencjalnie sku-
tecznym oraz ekonomicznym sposobem łagodzenia tych problemów z uwagi na  
jej funkcje: wzmacniającą/konsultacyjną; udostępniania zasobów oraz edukacyjną. 
Czynią one pracę socjalną – odpowiednio i stosowanie do potrzeb pracowników  
i klientów zorganizowaną – skuteczną usługą, zdolną realizować podstawowe cele: 
profilaktykę, ratownictwo, kompensację. Dodatkowym walorem pracy socjalnej  
jest fakt, iż za pośrednictwem pracowników socjalnych usługa ta może docierać  
do osób i rodzin faktycznie jej pozbawionych oraz (z uwagi na różne okoliczności) 
samopozbawiających się pomocy.  
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Praca socjalna bywa definiowana różnorodnie. W aspekcie omawianej 
problematyki przyjmuję definiowanie pracy socjalnej jako usługi realizowanej  
w ramach publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej przez osoby 
zaangażowane w niesienie pomocy potrzebującym – przede wszystkim profesjo-
nalnie przygotowanych pracowników socjalnych, konsultantów i specjalistów 
pracy socjalnej oraz wolontariuszy. Jerzy Szmagalski zauważa, iż praca socjalna jest 
„[...] celową i zorganizowaną pomocą współczesnych społeczeństw swoim niewy- 

dolnym ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członkom. We współczesnym pań- 

stwie, w którym prowadzona jest praca socjalna, mieści się ona w szerszym zakresie 

środków bezpośredniej zindywidualizowanej pomocy społecznej, określonych ogólnie 

jako usługi społeczne (social services)” (por. Szmagalski 1999, s. 202). Usługa spo-
łeczna w postaci pracy socjalnej podlega ewaluacji, co – jak podkreśla Jerzy 
Krzyszkowski – wymaga zaangażowania bezpośrednich odbiorców tej usługi,  
zidentyfikowania oczekiwań beneficjentów oraz korelatów oceny otrzymywanej 
przez nich pomocy (Krzyszkowski 2005, s. 279–298). Praca socjalna jako usługa 
wciąż nie posiada obowiązujących w instytucjach pomocy społecznej standar-
dów, podobnie brakuje standardów realizacji tej usługi w trzecim sektorze. Braku-
je, zatem wyznaczników jakości usługi, którą w coraz szerszym stopniu udostępnia 
pomoc publiczna i niepubliczna.  

Kondycja pracy socjalnej w publicznym systemie pomocy społecznej jest 
rozpoznana w niewielkim stopniu. Do charakterystycznych cech polskiej pracy so-
cjalnej, realizowanej w ramach publicznych instytucji pomocy społecznej zaliczam 
następujące: 
1.  Praca socjalna w polskiej pomocy społecznej jest skoncentrowana na indywidu-

alnym kliencie i kliencie w rodzinie. Taką właśnie pracę nazywa się pracą środo-
wiskową lub pracą socjalną w środowisku zamieszkania. 

2.  Pomoc indywidualnemu klientowi dokonuje się w oparciu o prowadzenie przy-
padku (jest to dostosowany do polskich realiów model zarządzania przy- 
padkiem) i pracę z małymi grupami społecznymi (istniejącymi lub specjalnie 
tworzonymi przez pracowników socjalnych). Coraz większą popularnością cie-
szy się praca zespołowa, a szczególnie model zespołu interdyscyplinarnego. 

3.  Praca socjalna w ten sposób prowadzona nie jest skuteczna, gdyż wypracowane 
zmiany w funkcjonowaniu klienta nie są wspierane pracą socjalną w środowisku 
klienta, a często nie obejmują nawet działań skierowanych do jego najbliższego 
otoczenia/środowiska społecznego. 
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4.  Pracownicy socjalni (oraz osoby nadzorujące pracę socjalną) z oporami wyko-
rzystują nowe metody pracy, z dużym trudem integrując je w nowe modele 
pracy socjalnej (podejścia praktyczne). Podejścia te są przyjmowane, jako uży-
teczne strategie rozwiązywania typowych problemów określonych kategorii 
klientów, ale nie obejmują pracy ze społecznością lokalną. 

5.  Do najpopularniejszych modeli pracy socjalnej należą: model interwencji kryzy-
sowej oraz modele grupowe (grupy wsparcia/samopomocowe, model zespołu 
interdyscyplinarnego, model grupy konsultacyjnej/superwizyjnej). 

6.  Najnowsze modele praktyki, wykorzystujące perspektywę poznawczo-beha- 
wioralną, systemową a nawet psychodynamiczną są tworzone przy wydat- 
nym wsparciu ze strony psychologów zatrudnionych na etatach konsultantów 
w pomocy społecznej lub w instytucjach ściśle współpracujących z ośrodkami 
pomocy społecznej. Są wśród nich nowe modele pracy socjalnej z rodziną, 
głownie model komunikacyjny i interwencji kryzysowej oraz model pracy so-
cjalno-wychowawczej z rodzinami. Modelom pracy socjalnej towarzyszy pro-
wadzona przez konsultantów zatrudnionych w publicznej pomocy społecznej 
od połowy lat 90. terapia rodzin (Trawkowska 2005b). 

7.  Novum w pracy socjalnej jest wykorzystanie przez ośrodki pomocy społecznej 
doświadczeń i metodyki działania CAL (Centra Aktywności Lokalnej)104. Ośrodki 
pomocy społecznej ubiegają się o certyfikaty CAL i zaczynają prowadzić pracę  
socjalną w środowisku zamieszkania swoich klientów – w wybranych dzielnicach 
dużych miast, a nawet w niewielkich gminach105. Jednakże praca socjalna pozo-
staje zdezintegrowana metodycznie, co wyraża się brakiem spójności w stosowa-
niu różnych metod pracy socjalnej i niedostateczną wiedzą na temat obecności 
teoretycznych perspektyw scalających różnorodność praktycznych modeli.  

8.  Pomimo podejmowanych prób jej urzeczywistnienia w organizacyjnych ra-
mach pomocy społecznej, praca socjalna jest stosunkowo często działaniem 
pozornym, co wynika przede wszystkim z braku środków i zasobów (czasu  
i umiejętności) do jej realizacji oraz z braku ewaluacji działań podejmowanych 
przez pomoc społeczną i ograniczonej współpracy pomocy społecznej z in-
nymi partnerami (Trawkowska 2007).  

                                                 
104  Przede wszystkim z udziałem sektora pozarządowego i instytucji kulturalno-oświatowych, rzadziej 

w oparciu o środki pomocy społecznej, aczkolwiek i w tym przypadku mają miejsce „dobre prakty-
ki”, czego przykładem jest Centrum Aktywności Lokalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radomiu – por. Bąbska 2007.   

105  Certyfikat CAL posiadają w Małopolsce m.in. MOPS w Oświęcimiu oraz ośrodki pomocy społecznej 
w gminach: Libiąż, Trzebinia, Brzeszcze. 
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Za dalszym rozwojem pracy socjalnej w organizacyjnych ramach pomocy 
społecznej przemawiają obecnie możliwości wsparcia tego rozwoju z funduszy 
unijnych oraz, co pragnę podkreślić, znajomość problemów społecznych przez po-
moc społeczną, dostrzeganie wagi tych problemów dla lokalnych społeczności  
i stosunkowo dobre rozpoznanie przejawów i lokalnej specyfiki problemów oraz  
ich złożonych uwarunkowań. Rozwój pracy socjalnej utrudnia niepełna wiedza  
o zasobach – rozpoznane zasoby ograniczają się do zasobów, którymi dysponują 
instytucje publiczne oraz kościelne. Zasoby filantropijnego sektora pozarządowe- 
go (organizacje pozarządowe o świeckim charakterze) nie są udostępniane klien- 
tom przez pracowników pomocy społecznej (co nie oznacza, że klienci z nich nie 
korzystają). 

 
 

3.  Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów  
społecznych – założenia i rzeczywistość 
 
Za rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce odpowiedzialna stała 

się pomoc społeczna, przede wszystkim publiczna, a po wejściu w życie Ustawy  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2003) możliwość inicjowania 
działań w tym zakresie objęła również sektor pozarządowy. Publiczna pomoc spo-
łeczna, która po reformie terytorialnej została zobligowana do działań prewencyj-
nych i ratowniczych, zmierzała przede wszystkim do ograniczania problemów,  
w zdecydowanie mniejszym stopniu do zapobiegania im.  

Strategie rozwiązywania problemów społecznych, które w założeniu po-
winny być wyraźnie ukierunkowane na kontekst lokalny – diagnozując lokalne zaso-
by i deficyty oraz tworząc lokalne systemy wsparcia społecznego dla grup wyklu-
czonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – były w znacznej mierze jedynie 
długofalowym planem działania publicznej pomocy społecznej, z pominięciem  
innych zakresów polityki społecznej106 oraz, jak wynikało z ostatnich analiz doku-

                                                 
106  W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy warianty strategii rozwiązywania problemów społecz-

nych w zależności od tego, czy ma to być dokument pomocy społecznej czy lokalnej polityki spo-
łecznej106. Podstawowym wariantem jest strategia strukturalno-funkcjonalna, która służy do spraw-
nego realizowania ustawowych zadań pomocy społecznej przez podmioty publiczne i niepublicz-
ne, stosownie do posiadanych przez nie zasobów i możliwości. Przygotowanie takiego dokumentu 
nie wymaga ani dużego nakładu pracy, ani szczególnych kompetencji analitycznych. Ten wariant 
był preferowany w pierwszych latach tworzenia powiatowych strategii. Por. Kotlarska-Michalska 
2003.  
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mentów strategicznych w aspekcie rozwoju ekonomii społecznej107, stosunkowo 
liczne gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych powstawały bez 
współpracy z innymi podmiotami108. Sytuacja ta wskazuje, iż pomoc społeczna po-
winna w proponowanych rozwiązaniach, polegając przede wszystkim na swoich 
zasobach, wykorzystać możliwości, które stwarza praca socjalna jako narzędzie 
zmiany jednostek, grup i społeczności. Czy praca socjalna była usługą wykorzysty-
waną przez publiczny system pomocy społecznej w kreowaniu i realizacji celów 
strategicznych?  

Praca socjalna realizowana, jako usługa w ramach publicznego systemu 
pomocy społecznej – w ośrodkach gminnych, czy powiatowych (MOPR, MOPS, 
PCPR) powinna być powszechnie stosowanym przez pomoc społeczną narzędziem 
zmiany w funkcjonowaniu jednostek, rodzin, grup i społeczności lokalnych. Powinna 
być, zatem szeroko i powszechnie stosowaną usługą w projektach socjalnych, ope-
racjonalizujących strategiczne cele przyjmowane na poziomie lokalnym (gmin i po-
wiatów). Zakładam, że obecność jej w postaci określonych metod/modeli może 
stanowić syntetyczny wskaźnik jakości lokalnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, stanowiąc: 
− wskaźnik profesjonalizacji systemu społecznego wsparcia dla określonych kate-

gorii klientów (bezrobotni, niepełnosprawni, bezdomni, doświadczeni prze- 
mocą itp.), 

− wskaźnik sposobu definiowania problemu wykluczenia społecznego w kon-
kretnej lokalnej społeczności, 

− może stanowić dobry wskaźnik jakości lokalnej strategii, będąc użytecznym  
wyznacznikiem komplementarności poszczególnych części strategii: części  
diagnostycznej z częścią projektową, 

                                                 
107   Badania przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach programu IW EQU-

AL „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Ogólnopolskie badania możliwości 
wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej przeprowadzono na pró-
bie warstwowo-losowej za pomocą kwestionariusza ankiety. Analizie poddano 160 kwestionariuszy 
wypełnionych przez kierowników OPS. Por. Rybka 2008.  

108  Przynajmniej w 40% strategii zabrakło współpracy ośrodków pomocy społecznej z innymi podmio-
tami lokalnymi w jej tworzeniu. Dokument strategii tworzony był własnym sumptem tam, gdzie 
pomoc społeczna była temu zadaniu w stanie sprostać, niekiedy zlecany zewnętrznym firmom 
(gdy gminę było na to stać oraz z powodu przeciążenia pomocy społecznej liczbą zadań i braku 
kompetencji). W większości przypadków w opracowaniu gminnych strategii - obok pracowników 
ośrodka pomocy społecznej – brali udział pracownicy urzędu gminy. Pracownicy innych instytucji 
oraz przedstawiciele sektora pozarządowego uczestniczyli w tworzeniu strategii w około jednej 
trzeciej przypadków. Zasada partycypacyjnego trybu prac nad strategią nie była, więc powszechnie 
realizowana. 
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− może również stanowić wskaźnik innowacyjności i kreatywności lokalnych służb 
społecznych, z uwagi na wykorzystane modele pracy socjalnej do realizacji  
programów i projektów socjalnych, 

− może pełnić funkcje wskaźnika realności i stopnia zaawansowania współpracy 
międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, gdyż jest swoistym łącznikiem  
w działaniach służb społecznych (jest usługą realizowaną przez różne służby 
społeczne, przedstawicieli sektora pozarządowego i przedstawicieli instytucji  
lokalnych), a przy tym może pełnić funkcje regulatora współpracy między- 
sektorowej. 

O ile mi wiadomo, funkcje te nie były dotychczas przedmiotem badań em-
pirycznych.  

 
 

4.  Miejsce pracy socjalnej na poszczególnych etapach tworzenia  
strategii rozwiązywania problemów społecznych 
 
Z perspektywy procesu przygotowania i realizacji dokumentu strategicz- 

nego, praca socjalna jest obecna na niemal wszystkich etapach konstruowania  
strategii, choć jej miejsce, zadania różnią się na poszczególnych etapach pracy nad 
dokumentem oraz w dalszych etapach realizacji procesu wdrożeniowego.  

Etap pierwszy prac nad strategią polega na wyłonieniu zespołu, którego  
celem jest opracowanie dokumentu. Warto zwrócić uwagę, iż w każdym takim  
zespole, z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter, powinna być wiedza na  
temat pracy socjalnej i możliwości jej wykorzystania w praktyce. Na ogół wiedza ta 
jest niewielka wśród większości członków strategicznego gremium. I, o ile możemy 
oczekiwać, że przedstawiciele szeroko rozumianych służb społecznych – publicz-
nych i niepublicznych, do których zaliczamy, przedstawicieli trzeciego sektora,  
Powiatowego Urzędu Pracy, kuratorów oraz pedagogów społecznych – powinni 
posiadać pewną wiedzę na temat pracy socjalnej, to pozostali członkowie ze- 
społów interdyscyplinarnych praktycznie nie wiedzą, co to pojęcie oznacza. Na  
tym etapie dokonuje się przyspieszona edukacja na temat pracy socjalnej oraz, co 
może ważniejsze, poznanie logiki działania innych instytucji przez członków zespołu, 
co w odniesieniu do pracy socjalnej oznacza zapoznanie uczestników procesu  
z rangą tej usługi, którą nadaje jej publiczna pomoc społeczna we własnych in- 
stytucjach. Na tym etapie przekazywany jest również pewien zasób wiedzy na temat 
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użyteczności metod pracy socjalnej i możliwości ich wykorzystania w poszczegól-
nych instytucjach pomocowych oraz, co niemniej ważne, kształtowana jest opinia 
publiczna, jej stosunek do pracy socjalnej. Zdecydowane stanowisko przedstawicieli 
publicznych instytucji pomocy społecznej, popularyzujących pracę socjalną i pod-
kreślających jej użyteczność dla społeczności lokalnej może narzucić definicję sytu-
acji innym członkom zespołu projektowego. Praktycznie na tym etapie ma miejsce 
zaakceptowanie szerszego lub węższego wykorzystania pracy socjalnej, poprzez 
świadome umieszczenie pojęcia „praca socjalna” w dokumencie strategicznym  
oraz zaakcentowanie pracy socjalnej, jako sposobu realizacji celu operacyjnego  
(np. w postaci podniesienia kompetencji pracowników socjalnych i wolontariuszy, 
traktowanych jako jedno z zadań w ramach przyjmowanych celów operacyjnych).  

Etap drugi obejmuje diagnozę potrzeb i problemów społecznych, gdyż 
działania urzeczywistniające pracę socjalną powinny odpowiadać na potrzeby i pro- 
blemy społeczne wynikające z diagnozy społecznej. Diagnoza psychospołeczna 
(diagnoza jednostek, rodzin, małych grup społecznych) i diagnoza społeczna (na 
użytek pracy socjalnej ze społecznością i tworzenia lokalnych strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych) jest warunkiem koniecznym podjęcia działań na rzecz 
zaspakajania potrzeb społecznych, rozwiązywania problemów i kwestii społecznych 
(działań interwencyjnych) oraz uruchomienia działań profilaktycznych, zabezpiecza-
jących przed pojawianiem się lub nasilaniem niepożądanych zjawisk społecznych 
(Rybka, Trawkowska 2008). Jednakże w praktyce zdarza się nader często, iż diagnoza 
psychospołeczna (jednostki, środowiska rodzinnego, wychowawczego) zostaje po-
głębiana w działaniu, wskutek realizacji usługi w postaci pracy socjalnej, a zatem nie 
ma podstaw, aby w przypadku mikropraktyki w sposób bezwzględny oczekiwać 
podejmowania działań interwencyjnych dopiero po zdiagnozowaniu osoby lub  
małej grupy społecznej. Na takim stanowisku stoją metodycy pracy socjalnej, cha-
rakteryzując proces diagnozy (por. Dubois, Miley 1996; de Robertis 1996).  

Najogólniej mówiąc status diagnozy jest niepodważalny, bez względu na 
poziom diagnozowanego podmiotu. Jednakże, gdy mówimy o działaniach po- 
dejmowanych na poziomie społeczności, status diagnozy ulega pewnemu wzmoc-
nieniu oraz swoistemu upolitycznieniu, w porównaniu z pozostałymi poziomami. 
Diagnoza społeczna, w miarę możliwości pełna rejestracja problemów i potrzeb 
społecznych, wsparta prognozą rozwoju zjawisk, jest warunkiem koniecznym pod-
jęcia skutecznych działań interwencyjnych. Status diagnozy w aspekcie pracy so-
cjalnej w społeczności i pracy nad strategią rozwiązywania problemów jest nieco 
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odmienny niż w pracy socjalnej z pozostałymi klientami (jednostkami, rodzinami, 
małymi grupami społecznymi). Możemy powiedzieć, że o ile wspólną cechą dia-
gnoz na różnych poziomach jest ich procesualny charakter (każda diagnoza jest 
procesem, zatem może i musi podlegać zmianom z uwagi na nowe dane), o tyle  
w przypadku diagnozy realizowanej na użytek pracy socjalnej ze społecznością  
i tworzenia strategii, oczekiwana jest większa jednoznaczność w odniesieniu do  
diagnozowanej sytuacji, gdyż dokonywany opis i prognoza stają się przedmiotem 
publicznej oceny, a zarazem poszerza się krąg osób i instytucji zainteresowanych 
rezultatami ewaluacji strategii (potencjalnie i faktycznie). Przemawiają za tym rów-
nież znaczne środki i zasoby, które są angażowane w proces diagnozowania oraz 
zagrożenie dla utrzymania statusu przez osoby uwikłane w ten proces. Nawet drob-
ne niepowodzenia stawiają pod znakiem zapytania kompetencje diagnostów, stają 
oni pod pręgierzem opinii publicznej. Skutkiem „politycznego” charakteru lokalnej 
diagnozy jest obserwowana niechęć zaangażowanych w nią podmiotów do ujaw-
niania swoich słabych stron (np. instytucji pomocy społecznej, kompetencji jej pra-
cowników), obawa przed „utratą twarzy” kierowników i szeregowych pracowników 
instytucji pomocowych, poczucie zagrożenia. 

Z perspektywy poziomu diagnozowanego zakresu zjawisk (i podmiotu dia-
gnozy), diagnoza dokonana na użytek tworzenia lokalnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych jest diagnozą o najszerszym zakresie, powinna obejmować 
najszerszy katalog zjawisk i problemów dotyczących tego poziomu. Strategiczna 
diagnoza obejmuje rejestrację szerszego zakresu zjawisk i problemów społecznych, 
w porównaniu z diagnozą sporządzoną w związku z planowaną pracą socjalną  
w społeczności. Praca socjalna w społeczności lokalnej, zwana również patch social 

work, zazwyczaj koncentruje się na wybranym fragmencie diagnozowanego na po-
trzeby strategii obszaru, bądź na wybranej kategorii beneficjentów. Stąd też, o ile 
diagnoza na użytek strategii ma charakter diagnozy „średniego poziomu” (powiatu, 
gminy), to diagnoza na użytek pracy socjalnej w społeczności lokalnej może stano-
wić celowo wybrany i wzbogacony na potrzeby pracy socjalnej fragment diagnozy 
zawartej w strategii lokalnej.  

Kazimiera Wódz charakteryzując metodę organizowania społeczności lokal-
nej, jako metodę pracy socjalnej, przestrzega przed utożsamianiem tej metody  
z działalnością samorządową (Wódz 1998, s. 115). Odmienne cele „samorządowej” 
diagnozy rozwiązywania problemów społecznych oraz diagnozy na użytek pracy 
socjalnej ze społecznością mogą wprawdzie być realizowane przez wykorzystanie 
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tych samych źródeł informacji, ale nie oznacza to wcale identycznej treści obu  
diagnoz.  

Pragnę podkreślić jeszcze jeden aspekt wzajemnych powiązań między lo-
kalną strategią, a pracą socjalną w odniesieniu do analizowanego etapu: na etapie 
diagnozy sporządzanej na użytek lokalnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, powszechnie korzysta się z wiedzy pracowników pomocy społecznej 
oraz zazwyczaj, w zależności od wariantu przygotowywanej strategii korzysta się  
z doświadczeń pomocy społecznej. Pomoc społeczna ma jednak głównie doświad-
czenia w diagnozowaniu „niższych poziomów” i są to doświadczenia, najoględniej 
mówiąc „niepełne”. Diagnoza/ocena oparta jest na ogół na schemacie wywiadu 
środowiskowego, pogłębiana w szczególnie trudnych przypadkach przez konsul- 
tantów i zespoły interdyscyplinarne (tam, gdzie jest to możliwe). W przeważającej 
części diagnozy/oceny nie są proponowane z perspektywy przyjmowanego modelu 
pracy socjalnej, a także niewielka jest wśród pracowników socjalnych świadomość 
znaczenia czynników interweniujących w proces diagnostyczny. A zatem niepew-
ność jest podstawowym i znaczącym wyznacznikiem procesu diagnozowania  
problemów społecznych, realizowanego na użytek lokalnych strategii. Uważam, że 
pracownicy pomocy społecznej nie są dobrze przygotowani do pełnienia roli dia-
gnosty (w odniesieniu do różnych podmiotów diagnozy), nie są również przekonani 
o swoich kompetencjach w roli strategów. Anna Kotlarska-Michalska podkreślała 
szereg trudności w dobrym przygotowaniu przyszłych pracowników socjalnych do 
tych ról (Kotlarska-Michalska 2003b).  

Trzeci etap – realizacji strategii – polega na wskazaniu konkretnych progra-
mów i projektów socjalnych proponujących różne rodzaje działań społecznych. Są 
wśród nich zazwyczaj działania interwencyjne, edukacyjne, wychowawcze, kom-
pensacyjne, profilaktyczne oraz różne ich kombinacje (wiązki). Na tym etapie klu-
czowa jest znajomość reguł i zasad tworzenia projektów socjalnych, którą posiadają 
przede wszystkim pracownicy socjalni109 i przedstawiciele trzeciego sektora. Praca 
socjalna pojawia się w programach i projektach socjalnych „wprost”, a w zależności 
od rodzaju programu/projektu, eksponowane są jej podstawowe funkcje: edu- 
kacyjno-informacyjne, wzmacniająco-konsultacyjne oraz udostępniania zasobów,  
w różnych kombinacjach i proporcjach.  

                                                 
109  W pracy dydaktycznej (na poziomie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny) spotka-

łam się z brakiem znajomości zasad konstruowania projektu socjalnego wśród pracowników  
socjalnych. Nie były to sytuacje odosobnione.   
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Celem trzeciego etapu strategii jest utworzenie zintegrowanych systemów 
wsparcia dla różnych kategorii potrzebujących. Narzuca to określone wymogi, co do 
realizacji pracy socjalnej: funkcjonalna integracja każdego takiego systemu społecz-
nego wymaga celowego podziału kompetencji, zadań i ról w granicach systemu. 
Dla wykonawców/realizatorów usługi sytuacja ta oznacza m.in. konieczność zmie-
rzenia się z problemem adekwatności i kompatybilności własnego stylu uprawiania 
pracy socjalnej, zasadności stosowanych modeli/metod, wypracowania odpowied-
nich modeli praktyki dla typowych kategorii beneficjentów, wypracowania standar-
dów pracy socjalnej i procedur jej realizacji, nadzorowania realizacji w społeczności. 
Ten etap realizacji strategii winien w odniesieniu do pracy socjalnej zaowocować 
nowym stylem zarządzania pracą socjalną oraz poszukiwaniem modeli praktyki  
integrujących szczegółowe jej metody. 

Ostatnie dwa etapy odnoszące się do realizacji strategii: monitoring i ewa-
luacja mogą być traktowane, zgodnie z przyjętym przeze mnie modelem diagnozy 
(por. Wysocka 2008, s. 72–74), jako kolejne etapy postępowania diagnostycznego. 
Diagnoza kontrolująca przebieg oddziaływań, dokonująca się na bazie procesu  
monitorowania, pozwala nam określić czynniki interweniujące w proces realizacji 
strategicznych celów (programów i projektów socjalnych), które mogą być dla 
twórców i wdrażających owe programy/projekty socjalne zaskakujące, niespo- 
dziewane, jak również te czynniki, których twórcy programów i projektów się spo-
dziewają – przewidywane bariery i trudności w ich realizacji. Monitoring realizacji 
celów powinien być dokonany wedle przejrzystych i czytelnych zasad, ze wskaza-
niem podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. Minimalnym wymogiem jest 
posiadanie przez ów podmiot wiedzy na temat pracy socjalnej. Jest to warunek  
konieczny do spełnienia, aby móc mówić o poprawnym monitorowaniu działań 
strategicznych w obszarze pracy socjalnej. Sposób monitorowania działań strate-
gicznych zależy od przyjętego modelu ewaluacji110.  

Ewaluację możemy traktować, za modelem teoretycznym diagnozy propo-
nowanym przez Ewę Wysocką, jako diagnozę oceny (Wysocka 2008). Niedoceniany, 
polityczny aspekt diagnozy (konstatującej fakty i projektującej) jest lepiej widoczny  
i podkreślany przez niektórych autorów w odniesieniu do dalszych etapów procesu, 
a zwłaszcza ewaluacji (por. Krzyszkowski 1998). Ewaluacja pełni rozmaite funkcje, 
które można określić, jako zamierzone i niezamierzone (por. R. Szarfenberg w tym 

                                                 
110  Por. Szarfenberg „Ewaluacja strategii a polityka społeczna” – tekst zawarty w niniejszym tomie.  
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tomie). W perspektywie socjologicznej są to, za Robertem Mertonem, funkcje jawne 
i ukryte tego procesu, które można traktować jako obiektywne, a nie zawsze zamie-
rzone i nie w pełni dostrzegane skutki (z perspektywy niektórych uczestników życia 
społecznego), gdyż nie mają one bezpośredniego związku z jawnymi celami (Mer-
ton 1982, s. 133). Te dwie odmienne funkcje pełni również ewaluacja pracy socjal-
nej, za pośrednictwem której realizowane są strategiczne cele. Warto podkreślić, że 
w pomocy społecznej nadal nie ma szerszej akceptacji dla dziania ewaluacyjnego  
i nie ma tradycji ewaluowania podejmowanych działań, co stanowi przesłankę na 
rzecz wzmacniania funkcji ukrytych ewaluacji w tym systemie. W tej sytuacji kompe-
tencje ewaluatorów będą miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju pracy socjalnej  
w społecznościach, które „dojrzały” do tego, aby korzystać w osiąganiu strategicz-
nych celów z pracy socjalnej. Ocena i postawa ewaluatora może być, bowiem zna-
cząca dla rozwoju usługi (pracy socjalnej), o której wiedza jest niewielka, a pozycja 
instytucji pomocy społecznej, która ją realizuje, niezbyt wysoka, w porównaniu  
z pozycją innych strategicznych partnerów.  

 
 

6. Zakończenie 
 
Na proces tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów spo-

łecznych możemy spojrzeć z perspektywy jednego z podstawowych celów pomocy 
społecznej, jakim jest tworzenie warunków do realizacji usługi w postaci pracy  
socjalnej i stwarzanie warunków dla jej rozwoju. Z tej perspektywy szczególnego 
znaczenia nabierają specyficzne potrzeby i problemy lokalne, które stanowią  
wyzwanie dla publicznej pomocy społecznej i innych instytucji oraz organizacji 
trzeciego sektora. Możemy je bowiem traktować jako stymulatory, katalizatory roz-
woju pracy socjalnej. Ale specyfika lokalna z drugiej strony na ogół oznacza specyfi-
kę barier społecznych, istotnych w aspekcie rozwoju lokalnego, takich jak: poziom 
kapitału społeczno-kulturowego, bariery we współpracy międzyinstytucjonalnej  
i międzysektorowej (por. Trawkowska 2008). Drugim rodzajem specyficznie lokal-
nych barier są problemy i trudności, których doświadczają realizatorzy usługi w po-
staci pracy socjalnej. Instytucje pomocy społecznej doświadczają spiętrzenia i kumu-
lacji różnorodnych barier, na co mogą odpowiadać, i odpowiadają działaniami  
pozornymi już na samym początku tworzenia strategii. Można, zatem powiedzieć,  
że stworzenie dobrej strategii lokalnej oznacza zrealizowanie wielu partykularnych 
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celów: dla instytucji pomocy społecznej zwiększa szanse na rozwój pracy socjalnej, 
wzmacnia szanse na podniesienie poziomu satysfakcji z uprawiania zawodu pra-
cownika socjalnego oraz z pracy w pomocy społecznej, czyniąc czasem wygórowa-
ne oczekiwania partnerów bardziej jednoznacznymi, a także możliwymi do spełnie-
nia, wzmacnia pozycję instytucji pomocy społecznej, poprawiając komunikowanie  
z partnerami, wzmacnia współpracę różnych podmiotów – jednym słowem –  
sowicie się opłaca, mimo ponoszonych kosztów.  
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Krzysztof Herbst 
 
 

Doświadczenia pracy  
nad Społeczną Strategią Warszawy 

 
 
 

1. Wprowadzenie  
 

W niniejszym rozdziale zostały opisane doświadczenia pracy nad Społecz- 

ną Strategią Warszawy111, przyjętą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy  

w grudniu 2008 r. Zgodnie z koncepcją książki, w artykule przedstawiono podejście  

i metodę pracy nad strategią.  

Jako dzieło zbiorowe Strategia jest rezultatem licznych dyskusji i prac przy-

gotowawczych prowadzonych w Urzędzie Miasta St. Warszawy od pierwszej poło-

wy 2007 roku. Na jej kształt wpłynęły uogólnione doświadczenia uczestników wielu 

dyskusji, współpraca z samorządem. Trzeba jednak podkreślić, że podstawą niniej-

szego tekstu są głównie materiały robocze z dyskusji tak licznych, że nie dało się  

ich wszystkich przywołać w krótkim tekście. Tak jak sama Strategia, artykuł ten ma  

wielu „udziałowców”, którym chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za 

możliwość wspólnej pracy. 
 
 

2.  Strategia rozwiązywania problemów społecznych  
– co to znaczy dla Warszawy  
 

Praca nad opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczęła się w roku 2007.  

Po wstępnych dyskusjach i rozpoznaniu istniejących planów i programów, 

przyjęto następujący zakres prac nad Strategią: 

                                                 
111  Uchwalona strategia znajduje się na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy oraz na stronie interneto-

wej:  www.strategia.waw.pl. 
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– podmiot planujący: Miasto Stołeczne Warszawa,  

– zakres czasowy: lata 2009–2020. Horyzont ten jest dostatecznie odległy i daje 

możliwość skupienia się na zagadnieniach wagi strategicznej. Ważna była też 

zbieżność z horyzontem uchwalonej w poprzedniej kadencji strategii rozwoju 

Warszawy, 

– zakres terytorialny: Warszawa (z uwzględnieniem zróżnicowania dzielnicowego) 

i (w miarę potrzeb) obszar metropolitalny, 

– grupa docelowa: adresatem strategii jest cała miejska społeczność, 

– podstawowe zasady realizacji Strategii: 

• współdziałanie na zasadzie konsensu z partnerami i interesariuszami: samo- 

rządami gmin i powiatów ościennych, kręgami profesjonalnymi, instytucjami  

i niezależnymi centrami badawczymi i doradczymi oraz organizacjami poza-

rządowymi,  

• podejmowanie działań na zasadzie podziału ról, powierzanie zadań, 

• publiczny charakter i uspołecznienie strategii (partycypacja w tworzeniu 

i partnerstwo w realizacji). 

Opracowanie Społecznej Strategii Warszawy opiera się na zapisach Art. 17 

ust.1 i Art. 19 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które sta-

nowią, że do zadań własnych gmin powiatów należy opracowanie i realizacja stra-

tegii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Jak powszechnie wiadomo, nie istnieją 

żadne normy ani oficjalne wskazówki metodyczne opisujące jak powinna taka stra-

tegia wyglądać. Lokalizacja tej dyspozycji w tej a nie innej ustawie wskazuje jednak, 

że Ustawodawca miał na myśli pomoc społeczną, jako działalność realizującą opra-

cowaną strategię. 

W naszym przypadku, najważniejszymi przesłankami przy dokonywaniu 

wstępnego wyboru zakresu merytorycznego i organizacji pracy nad projektem stra-

tegii, były specyficzne cechy miasta. W wyniku analiz i dyskusji, Strategia została 

„skrojona na miarę”, nie pretendując do roli powszechnego wzoru. 

Warszawa ma swoje problemy i grupy wymagające różnorodnego wspar-

cia. Jasno jednak widać, że możliwość stworzenia trwałego rozwiązania czy za- 

sadniczej zmiany ich sytuacji, wiąże się z przedsięwzięciami daleko wykracza- 
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jącymi poza zakres pomocy społecznej. Do charakterystycznych wyzwań należy 

m.in. występowanie terytorialnych kumulacji problemów. Szereg funkcji (ról)  

miasta odnosi się do terytorium znaczne wykraczającego poza jego grani- 

ce administracyjne. Warszawski rynek pracy obejmuje znaczna część regio- 

nu. Podobnie jest z edukacją. Funkcje stołeczne i metropolitalne przyciągają  

z zewnątrz ludzi o niskich i bardzo wysokich kwalifikacjach. Rośnie potencjał  

intelektualny i twórczy. Powstają nowe szanse i nowe potrzeby. Równocześ- 

nie pogłębiają się różnice społeczne i rośnie ryzyko segregacji czy polaryzacji  

społecznej.  

Jako metropolia staje się ona odpowiedzialna za rozwój terytoriów, do  

których nie docierają bezpośrednie korzyści gospodarki globalnej. Specyficznym 

problemem jest przyciąganie przez miasto ludzi i całych społeczności potrze- 

bujących wsparcia – niejako „import problemów” – podczas kiedy system pomocy 

społecznej jest adresowany do zameldowanych mieszkańców Miasta.  

W tej sytuacji potrzebna była strategia, która na równi z poprawą syste-

mów wsparcia odniosłaby się do wyzwań rozwojowych. Zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym musi iść w parze z wykorzystaniem szans rozwojowych. W związku  

z tym postanowiono pracować nad strategią społeczną – obejmującą zarówno 

problemy społeczne jak i wyzwania rozwojowe – nie ograniczającą się do rozwią-

zywania problemów społecznych w tradycyjnym sensie. Wstępne prace diagno-

styczne i przygotowanie metodologii doprowadziły do końcowego wniosku,  

że istnieje potrzeba skoordynowanego prowadzenia szeregu równoległych po- 

lityk społecznych składających się na wspólna strategię. Najważniejszym wy- 

zwaniem było podjęcie decyzji o tym, które z tych polityk i w jakim stopniu na- 

leżałoby uznać za priorytety strategii, oraz jakie środki realizacji będą możliwe do 

zastosowania.  

Mając na uwadze powyższe argumenty, zakreślono dla prac nad Stra- 

tegią bardzo szeroki, wstępny zakres zainteresowania. Prezentuje go poniższa  

Tabela 24. 

Określono w ten sposób pole analizy, ale nie zdecydowano o ostatecz- 

nym wyborze. Późniejszy wybór priorytetów i celów w zasadzie potwierdził tę  

intuicję. Dalsza praca nad diagnozami i projektem Strategii, wniosła także szereg 

modyfikacji. 
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Tabela 21. Obszary/zakresy Strategii Społecznej Warszawy 

Kapitał ludzki Kapitał społeczny Metropolia Jakość życia 

– Jakość edukacji 
– Równość szans  

w dostępie do insty-
tucji edukacyjnych  

– Równość szans  
w dostępie do pracy 

– Powszechny dostęp 
do wiedzy i informacji 

– Terytorium 
– Struktury Społeczeń-

stwa Obywatelskiego  
– Instytucjonalne pod-

stawy zaufania 
– Wielokulturowość 
 

– Ranga metropolii 
– Metropolia a skala 

lokalna  
– Atrakcyjność i konku-

rencyjność 
– Współpraca i sieci 
 

– Integracja społeczna  
– Jakość życia 
– Zdrowie 
– Infrastruktura 
 

Instrumenty 

Efektywność form wykonania: 

– Zarządzanie usługami kontraktowanymi, powierzanymi partnerom i dostarczanymi przez administrację  

– Wpływ strategii na budżet, planowanie operacyjne i realizację 

– Monitorowanie rozwoju 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

3. Cykl życia strategii 
 

Przyjęto także założenie, że obecne opracowanie otwiera typowy „cykl życia 

strategii”. Opracowanie rozpoczyna się od analizy i diagnozy, prowadzi do wyboru 

celów. Na podstawie celów powstają plany i programy realizacyjne. Uruchomiony 

zostaje monitoring – na podstawie jego wyników podejmuje się decyzje o ewentu-

alnej aktualizacji strategii lub opracowaniu nowej.  

Warto tutaj podkreślić, iż został przyjęty punkt widzenia, zgodnie z któ- 

rym monitorowanie nie jest kontrolą „realizacji strategii”. Zapis intencji, jakim  

jest strategia, nie poddaje się sensownie takiej kontroli. Dlatego też istotą mo- 

nitoringu strategii jest śledzenie i analizowanie faktycznego rozwoju z punktu  

widzenia: 

– oceny nowych wyzwań i zagrożeń, 

– zbieżności faktycznego rozwoju z założeniami strategii, 

– wniosków dotyczących aktualności lub potrzeby zmiany istniejącej strategii. 
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Wykres 8. Cykl życia strategii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy. 

 

Zbieranie danych i analiza techniczna muszą być prowadzone regularnie,  

w sposób porównywalny, neutralnie, profesjonalnie i obiektywnie. Dla uniknięcia 

błędów czy podejrzeń, angażuje się zwykle profesjonalnego wykonawcę zew- 

nętrznego. Dane obiektywne są przekazywane ekspertom, którzy sporządzają  

raport – ocenę dla władz miasta. Zawarte jest w nim omówienie sytuacji i jej re- 

lacji ze strategią. Na tej podstawie władze podejmują decyzje o aktualizacji stra- 

tegii i ewentualnych środkach reakcji. Pełen raport z monitoringu powinien być 

omawiany regularnie, w ustalonym z góry terminie, przez władze Miasta. W mię-

dzy czasie powinien być przedstawiany raport skrócony, służący wczesnemu sy-

gnalizowaniu zjawisk nowych, nieoczekiwanych. Raport powinien być dostępny 

publicznie.  

 

 

 

 

 

 

Strategia była pierwszą tak otwartą inicjatywą realizowaną przez Miasto Warszawę. Za- 
proszono do współpracy bardzo szerokie grono uczestników. W pracach uczestniczyli radni i pracowni-
cy samorządu, członkowie organizacji pozarządowych, naukowcy i eksperci zajmujący się poszczegól-
nymi dziedzinami. Zostało zorganizowane m.in. dziesięć seminariów Warszawskiego Forum Polityki 
Społecznej poświęconych dyskusjom nad zdefiniowanymi wcześniej kluczowymi problemami i wy-
zwaniami społecznymi, przygotowano diagnozy eksperckie.  



 

 

317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Rola uczestników  

 

Przy partycypacyjnej metodzie wybierania priorytetów i celów, pojawia się 

silna tendencja „przedstawicielska”. Uczestnicy procesu starają się zabezpieczyć inte-

resy branży i dbają by ich dziedzina była w strategii reprezentowana i aby pojawiły 

się tam „ich” priorytety. Innymi słowy: mają trudności z patrzeniem na problemy  

z perspektywy miasta a nie własnej specjalności. Dlatego też ważnym elementem 

metody stał się wybór niewielkiej liczby priorytetów, które wskazują owe priorytety 

ponad podziałami. Zostało uzgodnione z zespołami roboczymi, że poza opracowy-

waną strategią powstaną inne programy wskazujące priorytety sektorowe oraz, że 

wyłączamy z niej działania, które zostały uznane za procesy stałe, rutynowe112. Inne  

– niżej opisane metody organizacji pracy – także miały wpływ na redukcję „efektu 

                                                 
112  Obrazowo mówiąc: brak zapisu dotyczącego poczty czy transportu nie będzie oznaczał, że usługi 

te przestaną funkcjonować. Oznaczał będzie tylko, że z punktu widzenia przyjętej strategii ich 
zmiana nie jest priorytetem Miasta. 

Ekspertyzy zakończone zostały analizami SWOT, a po ich opracowaniu przeprowadzono 
konsultacje społeczne na dwóch platformach: Warszawskiego Forum Polityki Społecznej i Warszaw-
skiego Forum Dialogu Społecznego, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta wydały opinie na ich  
temat, a uznane w danych dziedzinach autorytety zrecenzowały wyniki prac. Na zakończenie dodano 
opracowania uzupełniające; 

Głównym elementem wytwarzania wspólnej strategii Miasta i obywateli była praca dzie-
więciu zespołów zadaniowych w obszarach: 
– kapitał ludzki, 
– kapitał społeczny, 
– metropolia, 
– integracja społeczna (w obszarze tym pracowało 6 zespołów: praca, bezdomność i wykluczenie 

mieszkaniowe, niepełnosprawność, uzależnienia i HIV/AIDS, rodzina, seniorzy). 
Spotkania miały charakter otwarty. Liczba osób, do których zostały wysłane zaproszenia  

i które zwracały się do nas z prośbą o informowanie, urosła do ponad 700. Odbyło się dziesięć semina-
riów Warszawskiego Forum Polityki Społecznej, a każde z nich liczyło od kilkudziesięciu do ponad  
stu osób, a także odbyło się ponad kilkadziesiąt spotkań małych zespołów roboczych. Grono systema-
tycznych uczestników procesu liczyło ponad 200 osób.  

Została powołana Rada Strategii, która ma działać także po przyjęciu uchwały – w okresie 
wdrażania strategii.  

Archiwum, które jest przekształcane w Bibliotekę Strategii, liczy ok. 3000 stron tekstów  
i ok. 1000 slajdów prezentacji. Część jest już dostępna na stronie www.strategia.waw.pl. Informacja  
o prowadzonych pracach i dyskusjach znalazła się w obiegu publicznym dzięki zarówno szerokiemu  
i otwartemu uczestnictwu, jak i zainteresowaniu mediów. 
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branżowego”. We wczesnej fazie rozpoznawczej przeprowadziliśmy szeroką ana- 

lizę interesariuszy, która pomogła powołać zespoły robocze o mieszanym składzie  

(z udziałowcami spoza Ratusza). Praca zespołów – nie ograniczająca się do opi- 

niowania gotowych dokumentów – pozwoliła ujawnić nowe punkty widzenia  

i umocniła poczucie wspólnoty celów. Dobre skutki tego przedsięwzięcia trwają  

do dziś, o czym powiemy dalej. 

Jednym z bardziej zachęcających skutków takiego podejścia jest samo- 

rzutne, nie inicjowane odgórnie, podejmowanie kluczowych wątków strategii przez 

uczestników grup roboczych, po uchwaleniu Strategii. Obecnie rozwijany jest  

program operacyjny „Rodzina”, Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepeł-

nosprawnych na lata 2009–2014; Projekt Wzmacnianie mechanizmu partycypacji 

społecznej. Trwają przygotowania do uruchomienia następnych. By wzmocnić  

Strategię wewnętrznie i by uniknąć niebezpieczeństwa alienowania się strategii,  

o czy była mowa powyżej, postaraliśmy się jasno określić role poszczególnych akto-

rów procesu strategicznego. Wyraża ją Wykres 9113. 
 

Wykres 9. Proces strategiczny i rola poszczególnych aktorów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: opracowanie G. Gorzelaka na potrzeby Strategii. 

 

 

                                                 
113  Schemat dostosowany do propozycji prof. G. Gorzelaka.  
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Wykorzystano w ten sposób odmienne doświadczenie, przyjmowaną (we-
wnętrzną, globalną i zewnętrzną) perspektywę patrzenia na sprawy miasta i swoisty 
zakres odpowiedzialności poszczególnych grup aktorów. Założyliśmy m.in., że specja-
liści pracujący w instytucjach samorządu będą charakteryzowali się szczegółowym 
rozpoznaniem problemów i możliwości, nadwartościowaniem istniejących rozwiązań 
i patrzeniem z perspektywy własnej „branży” czy dziedziny. Przyjęliśmy też, że najlepiej 
ocenią realność i uwarunkowania wykonawcze. Z kolei silną stroną zewnętrznych 
konsultantów miała być zdolność do dostarczania nowych rozwiązań, spojrzenie  
ponad podziałami organizacyjnymi i poszukiwanie wspólnoty celów i interesów  
wewnątrz organizacji.  

 
 

5. Założenia organizacyjne 
 
Przedstawiony wyżej sposób widzenia prac nad Strategią był podstawową 

przesłanką założeń organizacyjnych. Objęły one:  
– Stworzenie Zespołu Koordynacyjnego Strategii, który organizował proces opra- 

cowywania Społecznej Strategii Warszawy, przygotowywał proces komunika- 
cji społecznej (np.: spotkania, debaty i konsultacje społeczne), zamawiał prace  
i usługi oraz nadzorował budżet, a także prowadził prace redakcyjne. Stanowił 
on zaplecze Zespołów Zadaniowych i Rady Strategii. 

– Stworzenie Zespołów Zadaniowych ds. Strategii składających się z osób 
wydelegowanych przez poszczególne jednostki Urzędu. Zespoły działały stale, 
ale w zmiennym składzie – dostosowywanym do potrzeb podejmowanych 
zagadnień. Do pracy byli włączani zewnętrzni eksperci, specjaliści z wybranych 
dziedzin, urzędnicy miejscy. Zespoły Zadaniowe prowadziły analizy, opraco- 
wywały raporty i projekty. Pracowały na zasadzie zleceń lub/i oddelegowania 
pracowników samorządowych.  

– Powołanie Rady Strategii – grona naukowców i praktyków, pozwalającego 
uzyskać szerokie i niezależne spojrzenie na problemy Miasta i proponowane 
rozwiązania. W jej skład weszli: Zastępca Prezydenta jako Lider Strategii, dy- 
rektorzy Biur Urzędu Miasta zajmujących się ważnymi obszarami społeczny- 
mi i partnerzy społeczni. Rada spotyka się okresowo, aby dyskutować wyniki 
kolejnych etapów pracy, opiniować raporty i projekty.  

– Decyzje polityczne (w obiegowym znaczeniu tego terminu – dotyczące za- 
sadniczych wyborów w polityce Urzędu m.st. Warszawy) zastrzeżone są dla 
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władz miasta. Należą do nich wybory celu głównego i celów – priorytetów 
Strategii oraz podstawowe decyzje co do sposobu ich realizacji. Władze mogą 
wesprzeć się na opiniach Rady Strategii, niemniej jednak decyzje i odpowie- 
dzialność spoczywają na władzach Miasta.  

– Założenie regularnych kontaktów z Radą m.st. Warszawy, w szczególności  
z Komisją Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Rady m. st. Warsza- 
wy, Komisją Edukacji i Rodziny Rady i innymi. 

– Wskazanie (w wyniku doświadczeń zebranych w trakcie prac nad Strategią),  
iż po opracowaniu i przyjęciu Strategii przez Radę m. st. Warszawy, ze składu 
Zespołu Koordynującego i Zespołu Zadaniowego powinien zostać wyłoniony 
niewielki, stały zespół monitorujący. 

 
 
6. Diagnoza  

 
Wstępne prace diagnostyczne, przeprowadzone w okresie przygotowaw- 

czym objęły m.in. analizę strategii opracowanych dla innych miast. Przeprowadzono 
również przegląd opracowanych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyj- 
nych analiz i programów. Podjęto starania zgromadzenia dostępnych opracowań 
zewnętrznych.  

Strategia powinna być odpowiedzią na diagnozę sytuacji114. Kluczowa dla 
jej przydatności jest więc rzetelność, obiektywizm i nie pominięcie istotnych wąt- 
ków. Na jakość diagnozy dla Społecznej Strategii Warszawy wpłynął niewątpliwie 
udział zespołów zadaniowych w jej przygotowaniu. Ocena sytuacji była wynikiem 
dyskusji i konfrontacji poglądów pomiędzy uczestnikami. Aby uniknąć „efektu 
branżowego”, diagnozowanie podzielono na etapy. Po opracowaniu diagnoz te- 
matycznych i analiz SWOT obejmujących opisany powyżej „wstępny zakres zain- 
teresowania”, zorganizowane zostało spotkanie Warszawskiego Forum Polityki 
Społecznej, na którym prezentowano i dyskutowano uzyskane wyniki. Kolejnym 
etapem było opracowanie na ich podstawie diagnozy syntetycznej i syntetycznej 
analizy SWOT. 

                                                 
114  Przy opracowaniu w poprzedniej kadencji samorządu Strategii Rozwoju Warszawy do roku 2020, 

nie przeprowadzono systematycznych prac diagnostycznych. Powody podjęcia takich a nie innych 
wyborów są więc dla dzisiejszego użytkownika czy czytelnika dokumentu strategii nie zawsze zro-
zumiałe a weryfikacja racjonalności wyborów zaprezentowanych w tym dokumencie – całkowicie 
niemożliwa. 
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Ogólne podejście do obu etapów procesu diagnostycznego prezentuje 

poniższy wykres. 

 
Wykres 10. Proces diagnozowania na potrzeby Strategii 

 

Jak diagnozujemy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy.  

 
Diagnoza, wraz z pierwszymi intuicjami na temat możliwych celów, były 

przedmiotem dodatkowego cyklu spotkań z dyrektorami, managerami i specjalis- 
tami Urzędu Miasta. Ich celem było skonfrontowanie rysującej się już strategii,  
pełnej jeszcze alternatyw i otwartych opcji, z doświadczeniem i oceną realności  
przez osoby kierujące codziennymi pracami samorządu. Z drugiej strony, dyskusje  
te dały kierownikom świadomość priorytetów strategicznych. Przebieg dyskusji  
wpłynął także na sposób prezentowania i dobór zawartości ostatecznego doku- 
mentu. Jednym z ważnych – wymagających wyjaśnienia zagadnień, okazała się  
relacja między Strategią a innymi planami przyjętymi lub opracowanymi w Urzę- 
dzie Miasta.  

Istotne było wyjaśnienie, że Strategia Społeczna nie jest elementem hie- 
rarchicznego systemu zarządzania. Bez podporządkowania czy dyrektywności,  
traktuje elementy systemu (np.: programy Miasta) jako przesłanki wpływające  
na dokonywane wybory. Strategia stara się je poznać i uwzględniać, uzupełniając  

?

Jakie zadania realizuje samorząd? 

Czy odpowiadają
potrzebom?
Czy docierają do 
adresatów? 

Czy sposób i jakość są
właściwe? 
Czy są świadczone 
efektywnie? 

Identyfikacja problemów i wyzwań rozwojowych

Na czym polegają trudności realizacji?

Jak oceniamy realizację zadań?

Czemu nie jesteśmy zadowoleni?
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o własne priorytety, aby osiągnąć wzajemne wzmocnienie efektów. Relacje te  
wyraża poniższy wykres.  

 
Wykres 11. Społeczna Strategia Warszawy na tle innych programów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy. 

 

Inną kwestą wymagającą uzgodnienia, było finansowanie realizacji strate- 

gii. Zaproponowaliśmy podejście, zgodnie z którym Strategia to sposób gospoda-

rowania. Wyznacza cele i sposoby ich osiągania przy najlepszym wykorzystaniu  

posiadanych zasobów rzeczowych i finansowych. Zakładanie, że jej realizacja jest 

dodatkowo finansowana byłoby błędem. Podstawowym źródłem finansowania 

większości działań samorządu jest budżet miasta, a w części innowacyjnej korzysta się 

często ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Podobne podejście 

obowiązuje w wypadku Strategii.  

Opracowanie Strategii nie obejmowało przygotowania budżetu. Jej rola, jako 

przedstawienia priorytetów, celów do osiągnięcia i określenia ogólnych sposobów 

realizacji, w połączeniu z długim horyzontem czasowym oznacza to, że żaden budżet 

nie byłby wiarygodny. Przyjęliśmy, że budżety powinny być opracowywane dla pro-

gramów operacyjnych. 

Ilustracją ostatecznego efektu prac diagnostycznych jest poniższa syntetycz-

na analiza SWOT dla Społecznej Strategii Warszawy (Tabela 25). 



 

 

Tabela 22. Analiza SWOT dla Społecznej Strategii Warszawy  

Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

Centralne położenie w Europie Środkowo-
Wschodniej. 
Dogodne położenie w kraju. 
Stołeczność – centrum polityczne i admi-
nistracyjne.  
Lokalizacja ważnych instytucji i organiza-
cji międzynarodowych.  
Lokalizacja instytucji kultury „wysokiej”, 
rozpoznawalne w świecie wydarzenia 
kulturalne (np. Warszawska Jesień)  
Różnorodność dostępnych usług. Rozwija-
jąca się infrastruktura turystyczna.  
Potencjał ludnościowy.  
Wysoki poziom kapitału ludzkiego i spo-
łecznego. 
Liczne społeczności: akademicka, kultu-
ralna, społeczności profesjonalne. 
Różnorodność społeczna i kulturowa.  

Zorganizowane i dynamiczne społeczeń-
stwo obywatelskie. 

Potencjał gospodarczy.  
Różnorodność funkcji gospodarczych.  
Bogata i różnorodna oferta w zakresie 
edukacji na wszystkich szczeblach kształ-
cenia, również edukacji kulturalnej i wy-
chowania pozaszkolnego. 

Słaba dostępność transportowa Warszawy 
i obszaru metropolitalnego. 

Niedostateczna współpraca miasta z gmi-
nami i powiatami obszaru metropolitar-
nego. 

Oferta kulturalna, sportowa rozrywkowa 
miasta nieadekwatna do aspiracji stolicy. 

Obiekty kulturalne niewystarczająco roz-
poznawalne w świecie.  

Za mała liczba markowych imprez wpisa-
nych w światowe wydarzenia kulturalne, 
w tym jednej, dużej imprezy kulturalnej, 
rozpoznawalnej w skali kraju i regionu 
(europejskiego). 

Niewiele spektakularnych wydarzeń przy-
ciągających turystów.  

Niedostateczna liczba obiektów hote-
lowych oferujących usługi w niższych 
cenach.  

Starzejąca się ludność.  

Wysokie koszty pracy.  

Wysokie koszty utrzymania.  

Brak polityki wzmacniania atrakcyjności 
Warszawy jako miejsca lokalizacji działal-
ności biznesowej korporacji międzynaro-
dowych.  

Korzystne trendy rozwoju gospodarczego.  

Dalszy napływ inwestycji do Warszawy. 

Atrakcyjność inwestycyjna miasta i wzrost 
atrakcyjności obszaru metropolitarnego. 

Atrakcyjne tereny rekreacyjno-wypoczyn- 
kowe i mieszkaniowe o wysokim standar-
dzie.  

Poprawa infrastruktury transportowej i ko- 
munikacyjnej na Mazowszu. 

Programy i fundusze UE (EFS, EFRR i in.) 
dla tworzenia trwałych miejsc pracy. 

Szanse poprawy sytuacji na rynku pracy 
przez aktywizację zawodową.  

Dalszy wzrost zainteresowania przedsię-
biorstw jakością kapitału ludzkiego.  

Rozwój i różnorodność uczelni.  

Miejski program „Study in Warsaw” dla 
studentów zagranicznych. 

Rozwijające się uczestnictwo we współ-
pracy międzynarodowej, zwłaszcza w 
szkolnictwie wyższym.  

Atrakcyjność kulturalna i intelektualna.  

Budowa ośrodków edukacji, nauki i kultu-
ry (np. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historii 
Żydów Polskich).  

Ogólne pogorszenie koniunktury gospo-
darczej w Polsce, w UE lub na świecie. 

Wpływ kryzysu na warszawski rynek pracy 
i sytuację na rynku mieszkań. 

Utrata znaczenia regionalnego w stosun-
ku do innych stolic państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej.  

Aktywność i dynamiczny rozwój innych 
miast w Polsce. 

Niewystarczająca współpraca Warszawy 
z gminami obszaru metropolitalnego, 
wzrost konkurencji lub izolacjonizmów.  

Brak decyzji o lokalizacji autostrad, ob-
wodnic, lotniska, innych obiektów strate-
gicznych dla miasta i metropolii. 

Niewystarczająca współpraca z Urzędem 
Wojewody i Urzędem Marszałkowskim 
w dziedzinie pomocy społecznej i tworze-
nia placówek specjalistycznych. 

Sytuacja demograficzna: wzrastająca liczba 
seniorów.  

Brak jasno zdefiniowanej polityki przycią-
gania kapitału ludzkiego przez miasto. 

Odpływ firm zatrudniających średnio 
i nisko kwalifikowaną siłę roboczą. 

Marginalizacja warszawskiej nauki.  



 

 

Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

Działalność i rozwój otwartych instytucji 
edukacyjnych (uniwersytety trzeciego 
wieku, wolne wszechnice, Centrum Nauki 
Kopernik i in.). 

Atrakcyjny i dynamiczny rynek pracy. 

Napływ wykwalifikowanej siły roboczej. 

Rozwinięty rynek pracy chronionej.  

Funkcjonowanie silnych organizacji poza-
rządowych aktywnych w obszarze usług 
rynku pracy i integracji społecznej.  

Duża liczba i różnorodność podmiotów 
świadczących pomoc społeczną.  

Lokalne i dzielnicowe koalicje różnych 
instytucji i organizacji na rzecz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu.  

Aktywny sektor pozarządowy na polu 
edukacji, kultury, pomocy społecznej  
i innych.  

Współpraca sektora pozarządowego  
z administracją samorządową na szczeblu 
miasta oraz dzielnic w organizacji różnych 
usług społecznych.  

Finansowanie przez Miasto usług społecz-
nych świadczonych przez różne podmioty.  

Liczne programy wsparcia i integracji  
w takich sferach jak:  
 integracja społeczna rodzin zagrożo-

nych wykluczeniem;  

Ograniczenia polityki miasta wobec insty-
tucji nauki i niedostateczna współpraca ze 
środowiskami.  

Niedostateczna współpraca miasta z sek-
torem przedsiębiorczości. 

Brak prestiżowego centrum biznesu. 

Niedostateczna współpraca sektora przed-
siębiorczości z sektorem nauki. 

Niewystarczające systemowe powiązanie 
polityki edukacyjnej z potrzebami rynku 
pracy. 

Niedostatek działań (i inwestycji) wspie-
rających gospodarkę opartą na wiedzy.  

Niewystarczające inwestycje wspierające 
uczelnie.  

Niekorzystny wizerunek miasta jako miej-
sca bez tożsamości. 

Brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Chaos urbanistyczny i architektoniczny.  

Konflikty w użytkowaniu przestrzeni. 

Brak symbolicznych przestrzeni (innych 
niż martyrologiczne) i wyrazistych symbo-
li tożsamości lokalnej. 

Liczne bariery architektoniczne. 

Silne zróżnicowania społeczne, gospodar-
cze i warunków życia w przestrzeni mia-
sta. 

Rozwój kontaktów kulturalnych ze świa-
tem.  

Napływ migrantów.  

Import „kapitału społecznego”. 

Wzrost różnorodności i wielokulturowości 
na wielu poziomach. 

Spontaniczny charakter inicjatyw i przed-
siębiorczości dla rozwoju.  

Programy inwestycyjne i wyzwolenie 
energii społecznej związane z organizacją 
EURO 2012 i staraniami o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016.  

Rozwój oferty dla turystów.  

Szanse stworzenia ogólnodostępnej 
„chmury” bezprzewodowego dostępu do 
Internetu. 

Aktywny dialog dotyczący poprawy funk-
cjonowania podstawowych poziomów 
kultury, możliwości dla inicjatyw i organi-
zacji oraz organizację wspólnych przed-
sięwzięć instytucji kultury w mieście.  

 

Brak spójnej koncepcji rozwoju kultury.  

Ograniczenia polityki zarządzania i finan-
sowania kultury. 

Niewystarczające inwestycje potrzebne do 
rozwoju funkcji naukowych.  

Niewystarczające wsparcie miasta dla 
wielu ważnych inicjatyw (np. inicjatywy 
związane z organizacją międzynarodo-
wych zjazdów, sympozjów i kongresów). 

Malejąca atrakcyjność miasta ze względu 
na brak oferty turystycznej. 

Wzrost różnicowania struktury społecznej 
dzielnic, dalsza segregacja i brak wyrazi-
stej polityki przeciwdziałającej.  

Brak systemowych rozwiązań równowa-
żenia zabudowy mieszkaniowej z usłu-
gami, instytucji kultury, edukacji, życia 
społecznego w dzielnicach i sieci transpor-
towej. 

Mało przejrzysta struktura organizacyjna i 
kompetencyjna w strukturach władz 
miejskich (dzielnice, urząd miasta i jego 
delegatury). 

Mała spójność i brak ciągłości polityki 
wspierania mieszkańców potrzebujących 
pomocy (w tym kadencyjność). 

Niestosowanie oferty wsparcia do potrzeb. 



 

 

Silne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia 

 wsparcie dla osób uzależnionych 
podejmujących leczenie;  

 pomoc dla matek z dziećmi i kobiet 
w ciąży będących ofiarami przemocy 
w rodzinie; 

 szeroka oferta integracji seniorów; 
 transport publiczny w części dosto-

sowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.  

Obszarowe kumulacje problemów spo-
łecznych. 

Sektorowość w zarządzaniu i prowadzeniu 
polityki społecznej.  

Brak wypracowanych standardów współ-
pracy z interesariuszami w sferze rynku 
pracy i integracji społecznej.  

Rozproszenie działań i inicjatyw zarówno 
organizacji pozarządowych, jak i admini-
stracji publicznej. 

Niski poziom kontroli społecznej, dialogu 
i komunikacji. 

Niewystarczająca współpraca pomiędzy 
jednostkami miasta i dzielnic dla integra-
cji osób niepełnosprawnych.  

Nieadekwatność kształcenia osób niepeł-
nosprawnych względem potrzeb rynku. 

Brak kompleksowej polityki transportowej 
dla niepełnosprawnych.  

Ograniczenie dostępności znacznej części 
obiektów sportowych. 

Niedobór działań na rzecz integracji mię-
dzypokoleniowej seniorów. 

 

Utrzymanie obecnego systemu finansowa-
nia usług pomocy społecznej. 

Brak współpracy partnerskiej. Niewystarcza-
jące zaangażowanie organizacji pozarządo-
wych we współpracę z miastem.  

Niedobór kadr dla realizacji pomocy spo-
łecznej – konkurencja ze strony innych 
sektorów rynku pracy.  

Brak długofalowej wizji rozwoju gospo-
darki Warszawy i opracowania planów 
wspierających realizacje. 

Formalne, rytualne potraktowanie strate-
gii i programów wskazujących kierunki 
rozwoju Warszawy. 

Brak niektórych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, ich 
nieskuteczność. 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy.  
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Zadania publiczne

Praca 
i samorealizacja

itd.

Rodzina

Mieszkanie

Zdrowie

7. Wybór celów 
 
Strategia jest przede wszystkim wyborem priorytetów skonkretyzowanych 

przez rozpisanie ich na cele strategiczne. Do kontroli realizacji celów służą wskaźniki 
realizacji. Realizacja celów może być zaprojektowana przez opracowanie programów 
operacyjnych. Opracowuje się je na czas krótszy niż horyzont strategii, by móc  
prognozować koszty i przypisywać odpowiedzialność za zadania. Powiązanie  
programów z celami jest wyborem optymalnej organizacji. Można opracować pro-
gram realizujący elementy kilku celów jak i realizacje jednego celu przy pomocy kilku 
programów.  

Kiedy sposób realizacji celu, czy wynikającego z niego zadania, może być 
traktowany, jako eksperyment (próba nowej metody, innego podejścia czy roz-
wiązania organizacyjnego), warto zrealizować projekt pilotażowy – testowanie 
rozwiązań w warunkach swoistego „laboratorium”. Środkiem zapewniającym real-
ne możliwości wykonania i wpływ strategii na faktyczne działania są odpowiednie 
procedury i rozwiązania organizacyjne. Określono je mianem „instrumentów”  
realizacji strategii.  

Przy formułowaniu celów i dyskusji nad nimi, sporządzono następujący 
schemat opisujący proponowana filozofię działania samorządu. 

 
Wykres 12. Proponowany Schemat działań samorządu 

 

Jak może być? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy.  
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Hipotetyczne przyjęcie poglądu, że samorząd ogranicza swoje działania  

(a więc i cele) do sfery swoich zadań (zadania własne albo szerzej, zadania publicz-

ne) powoduje, że nie może on rozwiązać wielu problemów leżących w sferze po-

dzielonych odpowiedzialności (np. polityka mieszkaniowa, rynku pracy, ochrony 

zdrowia i in.). Przełamanie takiej bariery niemożności może przynieść tylko szersze 

rozumienie swojej odpowiedzialności i uprawnień. Zgodnie z duchem Ustawy  

(o czym była mowa powyżej) należy przyjąć, że samorząd ma prawo podejmować 

różne aktywności prowadzące do rozwiązania problemów, nawet wtedy, gdy 

mieszczą się one poza zakresem jednoznacznie przyznanych kompetencji. Oczy- 

wiście, nie chodzi o łamanie prawa. Można jednak wyobrazić sobie strategię wy- 

chodzącą poza minimalny zakres kompetencji i obejmującą prowadzenie lobbingu, 

zawieranie partnerstw, stosowanie zachęt dla pobudzenia niezbędnych działań  

czy podejmowanie się realizacji zadań powierzonych. Zakłada ona współdziałanie 

partnerskie na obszarach odpowiedzialności albo współodpowiedzialności partne-

rów: władz, gospodarki albo sektora obywatelskiego.  

Wybraną przy takich założeniach – wspólnego i efektywnego działania – 

Strategię społeczną określa cel główny. Warszawa wybrała drogę rozwoju wyko-

rzystującą potencjał społeczny miasta, dającą ludziom perspektywę dobrego życia  

i samorealizacji. Drogę równego dostępu do możliwości, partnerstwa i aktywności 

społecznej. Drogę, która umiejętnie łączy przestrzenie wielkomiejskiej atrakcyj- 

ności z klimatem bycia „u siebie”. Drogę przeciwdziałania wszelkim formom  

wykluczenia. 

Cele strategiczne wyjaśniają cel główny, wskazując podstawowe, nowe kie-

runki i zmiany. Dalej, poprzez cele szczegółowe następuje dokładniejsze wskazanie 

głównych składowych każdego celu strategicznego115. Schemat celów Strategii 

przedstawia poniższy wykres.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
115  Ze względu na cel artykułu, jak i ograniczenia co do jego rozmiaru, pomijamy szczegółowe omó-

wienie celów. Zainteresowanych zapraszamy na stronę: http://www.strategia.waw.pl/. 
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Wykres 13. Schemat celów Społecznej Strategii Warszawy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie dla Społecznej Strategii Warszawy. 

 
Celom strategicznym przypisano wskaźniki realizacji celów. Tam, gdzie było 

to możliwe, odwołano się do istniejącego zestawu wskaźników wypracowanych  
w ramach programu Urban Audit (w skrócie UA), którego Warszawa jest uczestnikiem. 
W uzasadnionych przypadkach zaproponowano także inne wskaźniki, nieobecne  
w Urban Audit. Punktem odniesienia były inne duże miasta w Polsce. 

Konkretyzację celów, tam gdzie było to potrzebne, stanowią programy ope-
racyjne i projekty pilotażowe. Warszawa ma już pozytywne doświadczenia wynika-
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jąca z realizacji polityki społecznej metodą opracowywania programów i projek-
tów116. Doświadczenie to zostało wykorzystane, jako droga przeniesienia ogólnych 
celów strategii w sferę programowania działań. Określono następujące programy 
operacyjne: 
– gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej, 
– korzyści społeczne z inwestycji, 
– polityka mieszkaniowa adresowana do grup o zróżnicowanych potrzebach 

mieszkaniowych, 
– program monitorowania zwolnień pracowników, 
– rozwój, aktywność, samodzielność (zawierający podprogramy): 

• ścieżki kariery zawodowej, 
• start młodych, 
• miejsca pracy w sektorze obywatelskim, 
• ekonomia społeczna, 
• aktywizująca rola usług opiekuńczych, 

– rodzina, 
– seniorzy, 
– wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, 
– modernizacja warszawskiego systemu pomocy społecznej, 
– warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia, 
– rozwój dialogu i komunikacji społecznej, 
– wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej. 

Propozycje projektów pilotażowych dotyczą z kolei tych rozwiązań, które 
powinny zostać przetestowane na wybranym obszarze Warszawy, zanim zostaną 
opracowane rozwiązania operacyjne na skalę całego miasta. Zaproponowano reali-
zację projektów pilotażowych m.in.: 
– rewitalizacja społeczna, 
– wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej, 
– społeczny zwrot z przedsięwzięć priorytetowych, 
– opracowanie podstawowych instrumentów realizacji strategii. 

                                                 
116   Odwołujemy się tu do uproszczonego podziału działalności organizacji na „procesy” (działanie 

ciągłe, w zasadzie nie mające końca, polegające na stałym realizowaniu pewnej funkcji organizacji) 
i „projekty” o określonym momencie rozpoczęcia, czasie trwania i posiadające określony cel koń-
cowy (rezultat) do osiągnięcia. Praca przez projekty obejmuje zapoczątkowanie, planowanie, wy-
konanie, zakończenie i narzędzia kontrolne: monitorowanie, controlling, ewaluację.  
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8. Instrumenty realizacji Strategii 
 
Ze względu na znacznie tego elementu dla sukcesu strategii, omówimy 

krótko projekt opracowania instrumentów jej realizacji. Są one środkiem skutecz-
nego wprowadzania strategii. Do najważniejszych należą reguły budżetowania. 
Realizację wyznaczonych celów zapewniają w wielu wypadkach środki budżeto-
we. Podporządkowanie (częściowe i w granicach określonych decyzjami samorzą-
du) planowania i wydatkowania środków, priorytetom Strategii jest możliwe przy 
wykorzystaniu tzw. budżetów zadaniowych. Jako zasada znane są one od szeregu 
lat, jednakże niewiele samorządów potrafiło wykorzystać ten mechanizm w prak-
tyce. Na przeszkodzie stoi często brak szczegółowej metodologii, niepełna zgod-
ność z obowiązującym prawem i braki w wyszkoleniu kadr.  

Dlatego też, projekt pilotażowy poświecony opracowaniu podstawowych 
instrumentów realizacji strategii powinien umożliwić m.in.: rozszerzenie stosowania 
formuły budżetu zadaniowego na obszar objęty Społeczną Strategią Warszawy. 
Podstawowe elementy tego instrumentu mogą obejmować: 
– określenie części budżetu przeznaczanej na przedsięwzięcia wynikające ze  

Strategii, 
– odpowiednie procedury „konkursu” dla przedsięwzięć finansowanych z budżetu, 
– ocenianie propozycji na podstawie kryteriów zgodności z celami, racjonalności 

planu realizacyjnego, charakteru uczestników przedsięwzięcia, efektywności  
nakładów,  

– akceptacja proponowanych wskaźników, 
– określenie sposobu ewaluacji, 
– określenie osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie budżetem przedsię- 

wzięcia, 
– przekazanie prawa dysponowania odpowiednia częścią budżetu na realizację 

zadania. 
Inne instrumenty jakie będą pomocne przy realizacji Strategii, a które zapla-

nowano są następujące: 
– dopracowanie i upowszechnienie organizowania zespołów zadaniowych działa-

jących w organizacji matrycowej, obejmujących zasady delegowania pracowni-
ków, 

– opracowywanie procedur wykorzystania składowych spoza sfery społecznej na 
cele społeczne (np. SROI – Social Return on Investment), 
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–  „społecznie odpowiedzialne kontraktowanie”. Wykorzystanie dla aktywizacji spo-
łecznej części środków budżetu w obszarach niezwiązanych ze sferą społeczną 
poprzez umieszczanie w procedurach kontraktowych tzw. klauzul społecznych 
np. w formie przyznawania dodatkowych punktów w konkursach i przetargach 
oferentom, którzy zaproponują np. staże zawodowe dla młodzieży, miejsca za-
trudnienia dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy czy inne, 

– udostępnianie (także czasowe) na cele społeczne dóbr i usług, powstających  
w ramach realizacji kontraktu dla miasta. Dotyczy to przede wszystkim kon- 
traktów z obszaru kultury, sportu oraz oświaty i wychowania (udostępnianie 
pomieszczeń instytucjom działającym na rzecz dobra społecznego, np. udo-
stępnianie sal sportowych); przekazywanie do wykorzystania części wytwarza-
nych dóbr lub usług.  

– wykorzystanie systemu gospodarki komunalnej miasta do realizacji opracowa-
nych polityk,  

– opracowanie procedur dysponowania terenami i obiektami, obiektami nieużyt-
kowanymi, czasowego i spontanicznego wykorzystania przestrzeni, 

– opracowanie partycypacyjnych procedur planowania przestrzennego i projek-
towania, w szczególności dla terenów „osiedlowych”, placów miejskich i prze-
strzeni publicznych,  

– opracowanie i wdrożenie modelu partnerstwa i współpracy między samorzą-
dem a partnerami społecznymi. 

 
 

9.  Zakończenie 
 
Praca nad strategią to bardzo osobiste i emocjonalne doświadczenie. Osta-

teczny rezultat jak i cały przebieg przedsięwzięcia, są wynikiem konfrontacji ocen  
i opinii, wartości i priorytetów. Oczywiście, było tak i w przypadku pracy nad Spo-
łeczną Strategią Warszawy. Sukcesem w tej pracy jest nie tylko (a może i nie najbar-
dziej) gotowy dokument. Praca nad strategią podniosła na nowy poziom integrację 
i współpracę zainteresowanych środowisk w mieście. Wartościami samoistnymi  
okazały się: 
– upublicznienie i proces uczestnictwa we wszystkich fazach opracowania, który 

można określić jako jakościowo nowy, 
– zaangażowanie interesariuszy ze wszystkich kręgów, 
– wsparcie wysokiej klasy specjalistów, konsultantów i uczonych. 
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Efekty pracy nad strategią należy mierzyć osiągniętym zaangażowaniem  
i jego trwałością. Często stosowane kryterium kosztów, jeżeli odnoszone jest do 
efektu wyobrażonego pod postacią „dzieła” czy „napisania dokumentu” jest niewła-
ściwe lub zgoła błędne. Ważniejsza od samego dokumentu jest wspólna „świado-
mość diagnostyczna”, podzielana przez możliwie szeroki krąg interesariuszy. Jest  
nią także zgoda, co do celów i dogłębna świadomość, co trzeba zrobić, aby te cele  
zostały osiągnięte. Wreszcie nie mniej ważne jest powstanie (samorekrutacja) grup 
gotowych do podjęcia poszczególnych działań.  

Tak właśnie toczą się dalsze dzieje strategii w Warszawie. Kilka miesięcy, ja-
kie upłynęły od przyjęcia przez Radę Miasta uchwały, zaowocowały niemal samo-
rzutnie podejmowanymi programami i projektami realizacyjnymi. Z pewną emfazą 
można powiedzieć, że praca „kierownicza” stała się tu jakby mniej potrzebna czy 
mniej detaliczna. 

Warto wrócić na koniec do pytania o niską jakość i niedostateczną po-
wszechność opracowań tego typu. Oczywiście, nikt nie robi słabych strategii „na 
złość”. Wydaje się, że tak jak z trudną sytuacją planowania przestrzennego, ujawniają 
się słabości systemowe. Główna odpowiedzialność spoczywa na twórcach syste-
mów; ich odpowiedzialność obejmuje: 
– rozwój nowoczesnej administracji publicznej (rządowej, samorządowej), 
– dyskusję nad tym czy samorząd dobrze realizuje swoją misję, 
– rolę instancji opracowujących i wdrażających programy i strategie rządowe, 

łącznie z instytucjami finansującymi w imieniu UE, 
– rolę uczelni (w sferze badań i nauczania). 

Wydaje się, że wątpliwe rezultaty dało dyrektywne wprowadzanie plano-
wania strategicznego (np. warunek posiadania strategii przy rozpatrywaniu wnio-
sków konkursowych). Lepsze efekty przyniosłoby zorganizowanie bardzo dobrego 
systemu wsparcia dla zainteresowanych organizacji, obejmujące także fazę realiza-
cyjną (powszechna znajomość strategii, monitoring, programy operacyjne).  
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Maria Theiss117 
 
 

Podejście strategiczne we wspieraniu rozwoju  
społeczeństwa obywatelskiego.  

W kierunku nowych rozwiązań klasycznych dylematów 
 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
W listopadzie 2008 r. rząd przyjął „Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeń-

stwa Obywatelskiego na lata 2009–2015” (SWRSO). Dokument ten i poprzedzająca 
jego powstanie strategia na lata 2007-2013 nasuwają pytania czy i w jaki sposób 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce może i powinno być przed-
miotem podejścia strategicznego. Argumentami, które przemawiają za formułowa-
niem strategii w tej sferze mogą być, szeroko już udokumentowane w literaturze 
przedmiotu, słabości i bariery w rozwijaniu się społeczeństwa obywatelskiego,  
zarówno w wymiarze zorganizowanych działań podmiotów pozarządowych, jak  
i indywidualnej aktywności obywateli (np. Rymsza, Makowski, Dudkiewicz 2007;  
Żukowski, Theiss 2009). Dyskusyjne jest jednak to, czy z faktu, że społeczeństwo oby-
watelskie jest w Polsce słabsze, niż w większości innych krajów europejskich, wycią-
gać można wnioski o konieczności strategicznego, koordynowanego przez państwo 
działania na rzecz zmiany w tej sferze życia społecznego.  

Odnosząc się do wspomnianego dokumentu będę starała się ukazać, że 
odpowiedź na pytanie o celowość strategicznego działania dla rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego implikuje kilka dylematów. Jaki zakres interwencji jest możliwy 
i pożądany w tym przypadku? Czy odnosić się do modelowych, teoretycznych kon-
cepcji społeczeństwa obywatelskiego, czy nie grozi to daleko idącą socjotechniką? 
Jak szczegółowe działania można planować w strategii dotyczącej tak „miękkiego” 
obszaru życia społecznego? W zapisach SWRSO widoczne są te problemy, a doku-
ment tylko po części zawiera próbę ich rozstrzygnięcia. Te kwestie, a także trudności 

                                                 
117  Autorka jest stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
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z uzasadnieniem, dlaczego ze słabości sektora obywatelskiego wynikać ma koniecz-
ność państwowej interwencji i szerszy – czy i dlaczego państwo może traktować 
społeczeństwo obywatelskie jako zasób będący przedmiotem podejścia strategicz-
nego znajdują jednak w SWRSO adekwatne, unikatowe rozwiązanie. Jest nim nowa-
torski „deliberacyjny” charakter dokumentu – jak podkreślają autorzy SWRSO, ma 
ona otwierać debatę na temat kierunków zmiany społeczeństwa obywatelskiego,  
a budowanie strategii ma być wyłaniającym się z niej procesem.  

 
 

2.  Uzasadnienia dla tworzenia strategii rozwoju społeczeństwa  
obywatelskiego: między rozwiązywaniem problemów społecznych  
a zarządzaniem społecznymi zasobami 
 
Jeśli przyjąć, wprawdzie dyskusyjne, ale klasyczne założenie o racjonalnym 

programowaniu polityki społecznej118, jednym z najważniejszych uzasadnień dla 
formułowania strategii wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przyj-
mowania jej jako dokumentu rządowego powinny być rozpoznane (a więc także 
społecznie uznane za ważne i wymagające interwencji) problemy i bariery doty- 
czące rozwoju tego sektora. Wyraźnie wskazane są one w części diagnostycznej 
SWRSO, nie stanowią jednak szczególnie ważnego przedmiotu analizy w tym do-
kumencie. Autorzy SWRSO zwracają uwagę na takie słabości organizacyjne sektora, 
jak m.in.: relatywnie mała (w porównaniu do innych państw europejskich) liczba 
organizacji pozarządowych, ich słaba kondycja finansowa, niedostatki zasobów  
kadrowych (niskie zatrudnienie w tym sektorze) i zasobów materialnych, trudności  
z tworzeniem wspólnej reprezentacji pozarządowej, przypadki łamania standardów 
samoregulacyjnych i etycznych i in. (SWRSO, s. 36). W odniesieniu do indywidualnej 

                                                 
118  Mam na myśli sekwencję działań opisywaną chociażby przez K. Krzeczkowskiego, w której rozpo-

znanie kwestii społecznej przez podmiot polityki społecznej skutkuje sformułowaniem celowego 
programu przekształceń społecznych, następnie wdrażanego i poddawanego ocenie ze względu 
m.in. na skuteczność i efektywność. Model taki przyjmują także M. Grewiński i A. Karwacki w pierw-
szym rozdziale tej książki. Odróżniają się od niego nieklasyczne podejścia opisujące proces tworze-
nia polityki społecznej, jak np. „model inkrementalny” Ch. Lindblooma, który dowodzi, że formuło-
wanie programów politycznych ma często charakter przypadkowy i nieracjonalny – cechują go  
takie zjawiska, jak m.in.: wymyślanie celów po wcześniejszym podjęciu decyzji o zastosowanych 
środkach, systemowe niedocieranie do decydentów politycznych pewnych argumentacji, nie-
możność wykorzystania przez nich pełni swoich uprawnień w procesie politycznego decydowania, 
generowanie nowych problemów wskutek rozwiązywania istniejących i in. Por. Włodarczyk 1999. 
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aktywności obywatelskiej mowa jest o takich problemach, jak: „niska świadomość 

obywatelska cechująca się brakiem aktywności i odpowiedzialności za wspólnotę”, 

„bierność obywatelska”, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczająca edukacja 

obywatelska i „niewielki zakres ‘otwartości’ instytucji państwowych wobec obywateli  

w zakresie stanowienia polityk publicznych” (Tamże). 
Prezentowaną w SWRSO listę słabości i barier w rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego w Polsce można by znacznie rozszerzyć. W części dotyczącej zor-
ganizowanej pozarządowej aktywności obywatelskiej warto by wskazać także na 
takie problemy, jak trudności z utrzymaniem niezależności organizacyjnej (m.in. 
od instytucji administracji rządowej i samorządów) części podmiotów tego  
sektora, czy problem silnie nierównego „głosu” różnych organizacji w debacie pu-
blicznej. O ile jednak diagnoza sytuacji sektora pozarządowego jest relatywnie 
rozbudowana, to w SWRSO ledwie sygnalizuje się problemy społeczne dotyczące 
indywidualnej aktywności obywatelskiej. Bardzo ograniczony katalog wskaźników 
opisujących poziom jednostkowy społeczeństwa obywatelskiego wymienia: prze-
znaczanie 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, skalę wolanta- 
riatu i zaangażowanie w pracę społeczną. Niemal nie są poruszane takie aspekty 
działania obywatelskiego, jak: czynny i bierny udział obywateli w wyborach, 
uczestnictwo w referendach lokalnych i konsultacjach społecznych, podejmowa-
nie lokalnych obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, kontakty obywateli  
z władzami lokalnymi, dziennikarstwo obywatelskie, obywatelskie protesty i inne 
nowe formy aktywności obywatelskiej.  

Tymczasem to problemy dotyczące indywidualnej aktywności obywatel-
skiej są, w moim przekonaniu, szczególnie silnym uzasadnieniem dla formułowania 
strategii wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Ich wyrazem jest 
utrzymywanie się w tym sektorze modelu rozwoju opartego na „dwóch pręd- 
kościach” – organizacje pozarządowe, w szczególności duże i aktywne, w ciągu 
ostatnich dwóch dekad stosunkowo szybko zdobyły wiedzę, umiejętności i zasoby 
niezbędne do sprawnego działania i dalszego wzrostu. To one są w społeczeństwie 
obywatelskim „wyspami” obywatelskiej aktywności. Wspieranie rozwoju społe- 
czeństwa obywatelskiego powinno więc w pierwszej kolejności być, w moim  
przekonaniu, zorientowane na rozwiązywanie problemów niskiej i obrazującej silne 
nierówności partycypacji obywatelskiej Polaków. Niska wiedza i umiejętności mło-
dzieży czy grup wykluczonych społecznie są ważną przesłanką dla realizowania  
w Polsce strategii wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  
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Celowe jest opieranie strategii wspomagania rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego na zasadzie pomocniczości. W oddziaływaniach na rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego z bardzo dużą ostrożnością należy stosować „klasyczne” dla 
podejścia strategicznego, opisywane przez M. Grewińskiego i A. Karwackiego meto-
dy biznesowego „zarządzania zasobami”. Uzasadnieniem dla tego stanowiska jest 
fakt, że sektor ten pełni w społeczeństwie rolę znacznie wykraczającą poza bycie 
dostarczycielem usług społecznych i partnerem rządu w tworzeniu polityk publicz-
nych. Ponadto, z powodzeniem argumentować można, że podpisujący się pod 
„Strategią” rząd wychodzi w tym przypadku ze swojego podstawowego obszaru 
kompetencji i nie on jest „dysponentem” takiego zasobu, jak zorganizowana aktyw-
ność obywatelska. W sensie operacyjnym zasada pomocniczości przy tworzeniu 
tego typu strategii oznaczałaby próby wnikliwego diagnozowania i odpowiadania 
na te problemy, których obywatele nie są w stanie sami rozwiązać – trudności  
w dostępie do działania w sferze publicznej, braku wiedzy i mechanizmów służą-
cych partycypacji obywatelskiej. Dla wspierania rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego adekwatna wydaje się więc „wycinkowa strategia”, która ma na celu rozwią-
zanie konkretnych problemów dzięki precyzyjnej interwencji. Porównać ją można 
do występującej w typologii K. Poppera „socjotechniki cząstkowej” – podejścia opie-
rającego się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, a nie wdrażaniu całościo-
wych wizji społecznych, określanych przez Poppera jako „socjotechnika utopijna” 
(por. Włodarczyk 1999). 

W SWRSO przyjęto jednak inne – „maksymalistyczne” podejście. W pierw-
szych akapitach tego dokumentu stwierdza się, że „uczestnicy dyskusji nad istotą  

i kształtem ustrojowym (…) społeczeństwa obywatelskiego podkreślają względne nasy-

cenie teoretyczną wiedzą na temat uwarunkowań tak zorganizowanej struktury pań-

stwa (…) Istnieje przekonanie, że zasób wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego 

jest wystarczający i wymaga uruchomienia właściwych działań praktycznych, zmierza-

jących do nadania rozwiązaniom modelowym konkretnego kształtu” (SWRSO, s. 4). 
Mimo ogólności tego zapisu, pozostawiającej pewne pole do interpretacji, wydaje 
się, że mamy tu do czynienia z trzema założeniami: dysponujemy szeroką wiedzą na 
temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i jego problemów, prowadzą 
one do wniosku o „modelowych rozwiązaniach”, które warto wdrażać oraz możemy 
traktować społeczeństwo obywatelskie analogicznie do innych sfer czy zasobów 
poddających się strategicznemu planowaniu. Omawiany tu dokument jest więc 
przykładem biznesowo-zarządzającego podejścia do strategii (praktycznie złago-
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dzonym silnie przez wspomniany, deliberacyjny charakter tworzenia strategii).  
Słabości sektora są tylko jednym z przewidywanych obszarów działań, a na plan 
pierwszy wysunięte zostały działania na rzecz „odciążenia” państwa i bardziej skoor-
dynowanej współpracy między sektorem publicznym i pozarządowym.  

 
 

3.  Teoria i ideologia w określaniu celów strategii 
 
Przyjęcie „maksymalistycznego” podejścia w tworzeniu strategii wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dążenie do „zarządzania zasobami spo-
łecznymi” inklinuje konieczność precyzyjnego zdefiniowania kategorii społeczeń-
stwa obywatelskiego, określenia jego składników i wyboru wskaźników pożądanego 
stanu. Autorzy SWRSO wydają się świadomi trudnego dylematu, który nasuwa taka 
sytuacja. Wybór konkretnej koncepcji teoretycznej społeczeństwa obywatelskiego  
i precyzyjne określenie sytuacji docelowej jest działaniem arbitralnym i silnie uwi- 
kłanym w ideowe wybory. Warto podkreślić, że pod pojęciem „społeczeństwa  
obywatelskiego” można rozumieć, by posłużyć się tylko jedną z wielu typologii, 
przynajmniej cztery różne modele organizacji społecznej. Są to: „społeczeństwo 
cnót obywatelskich”, opierające się na określonych postawach i zaangażowaniu 
świadomych obywateli, społeczeństwo obywatelskie postrzegane z perspektywy 
mobilizacyjnej, w której jego siłą sprawczą jest interakcja interesów, „Gramsciańskie” 
społeczeństwo obywatelskie rozumiane w opozycji do państwa oraz „wspólnotowe” 
społeczeństwo obywatelskie, opierające się na solidarności grupowej i silnych 
wspólnotach lokalnych. Określenie więc, czy to np. indywidualne postawy, czy 
wspólnotowe więzi są podstawową „tkanką” społeczeństwa obywatelskiego skut-
kować może innymi zaleceniami dla strategicznego podejścia w tej sferze (Herbst 
2005, s. 81). 

W SWRSO nie znajdziemy odniesień do teoretycznych koncepcji społeczeń-
stwa obywatelskiego. Dokument zawiera stwierdzenie, że „rozważania nad istotą 

społeczeństwa obywatelskiego intuicyjnie prowadzą do sformułowań definicyjnych, kła-

dących nacisk na pełną podmiotowość obywateli, ich wspólnot oraz innych rozmaitych 

społeczności (…)” (s. 7). Autorzy SWRSO prawdopodobnie mieli na celu formuło- 
wanie na tyle szerokiej koncepcji, aby mogła ona objąć wszystkie wspomniane 
wcześniej sposoby rozumienia społeczeństwa obywatelskiego. Stwierdzają więc: 
„posługując się uproszczeniem jako punktem wyjścia dla budowy strategicznych założeń 
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(…) można uznać, iż ‘społeczeństwo obywatelskie jest przestrzenią działania instytucji, 

organizacji, grup społecznych i jednostek, rozciągającą się pomiędzy rodziną, państwem 

i rynkiem, w której ludzie podejmują wolną debatę na temat wartości składających  

się na wspólne dobro oraz dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji wspól-

nych interesów” (tamże). Jeszcze ogólniej brzmi druga przytaczana tam definicja: 
„społeczeństwem obywatelskim jest społeczeństwo, w którym istnieją aktywni, myślący  

o interesach społeczności obywatele, zależności polityczne oparte na zasadach równości 

i stosunki społeczne polegające na zaufaniu i współpracy” (Tamże). Posługiwanie się  
w SWRSO tak szerokimi definicjami społeczeństwa obywatelskiego niesie ze sobą 
jednak kilka problemów. W. Bokajło w odniesieniu do analogicznego dokumentu 
dotyczącego strategii wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w woje-
wództwie dolnośląskim stwierdza, że „podstawowymi mankamentami (…) wielu  

projektów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest brak wzorca społeczeństwa  

obywatelskiego, zakorzenionego w teorii. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego mie-

szane jest z pojęciem społeczeństwa obywateli. W związku z tym problematyka  

społeczeństwa obywatelskiego bazująca przede wszystkim na obiegowych opiniach 

została potraktowana w sposób mechanicystyczny i schematyczny” (Bokajło, Sroka, 
Wiktorska-Święcicka 2008, s. 21). 

Odniesienie się w budowaniu strategii, także dotyczących innych sfer niż 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego do określonych koncepcji teore-
tycznych nie jest postulatem o „akademickość” w podejściu strategicznym. Dobra 
teoria i model ma wszelkie postawy do porządkowania zapisów strategii i wynikają-
cych z niej działań. Trudno jest przełożyć idee szeroko zakrojonej strategii wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego na operacyjny konkret bez takich teoretycznych od-
niesień. Ich brak skutkuje w SWRSO dość ogólnym i przypadkowym zestawieniem 
wskaźników i pojęć pojawiających się w części diagnostycznej i programowej. Przy-
kładowo, wśród słabości sektora wymienia się w analizie SWOT „niski poziom kapitału 

społecznego mierzony deklaracjami zaufania społecznego”. Nasuwa to pytanie: czy 
zjawisko to mieści się w zakresie oddziaływań „Strategii”, w jakiej relacji pozostaje do 
społeczeństwa obywatelskiego? Jak ma się do najważniejszych kategorii pojęcie 
„dobrego państwa”, którym chętnie posługuje się „Strategia”? Przykładów takich nie-
jasności jest w tym dokumencie więcej. 

Brak precyzyjnej definicji i teoretycznych odniesień w strategii wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego niesie ze sobą także ryzyko zawierania w doku- 
mencie dążeń nie wyrażonych wprost. Konkret definicji i teorii może być w strategii 



 

 

340 

arbitralny i ideologiczny, jednak z drugiej strony – chroni on w pewnym stopniu 
przed tym, że strategia stanie się instrumentem realizacji przypadkowych lub mało 
przejrzystych celów. W SWRSO ogólne definicje i zapisy, przełożyły się na implicite 
bardzo konkretny model społeczeństwa obywatelskiego i cele wspierania jego roz-
woju. Społeczeństwo obywatelskie jest tu postrzegane z perspektywy państwa, któ-
re ponosi odpowiedzialność za dostarczanie najważniejszych usług społecznych  
i chętnie „dzieli się nią” z sektorem obywatelskim. Wprost stwierdza się: „państwo 

jest za ‘ciężkie’ i mało wydolne. Niewiele pomoże jego rozbudowanie czy zwiększe- 

nie kompetencji. Powinno się raczej poszukać dróg do zwiększenia obywatelskości  

– przede wszystkim poprzez włączenie i zaproszenie obywateli do współdecydowania,  

a także, w oparciu i zasadę pomocniczości, do podziału pracy” (SWRSO, s. 47). Sfor- 
mułowanie szerokiej definicji społeczeństwa obywatelskiego i brak teoretycznych 
odniesień współwystępuje w SWRSO z silnie ideowym i w gruncie rzeczy dość jed-
nostronnym podejściem do społeczeństwa obywatelskiego jako partnera państwa 
w zapewnianiu wąsko rozumianego dobrobytu społecznego (głównie usług spo-
łecznych).  

Podejście takie widoczne jest także w zawartej w SWRSO „prognozie tren-
dów rozwojowych społeczeństwa obywatelskiego”. Jej cztery punkty wskazują na: 
tworzenie partnerskich relacji między administracją publiczną a organizacjami poza-
rządowymi, m.in. w formule partnerstwa publiczno-społecznego, wzmocnienie  
potencjału sektora pozarządowego w funkcji reprezentacji i realizatora usług spo-
łecznych, dostarczanie przez sektor pozarządowy usług społecznych w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz rozwój ekonomii społecznej jako 
dynamicznej kategorii aktywności obywatelskiej” (SWRSO, s. 37). Poza tym, że ta 
część dokumentu prognozuje nie tyle trendy rozwojowe, co pożądane kierunki  
zamian, to odnosi się do dość wąsko rozumianego sektora pozarządowego jako  
dostarczyciela usług społecznych. Spójne z tymi zapisami jest to, że aż trzy z czte-
rech priorytetów SWRSO przewidują wzmocnienie sektora jako dostarczyciela  
usług społecznych: priorytet 2: „silne organizacje pozarządowe w dobrym pań- 
stwie”, priorytet 3: „rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji społecz-
nej”, priorytet 4: „rozwój przedsiębiorczości społecznej”. 

Społeczeństwo obywatelskie jest kategorią chętnie używaną w debacie po-
litycznej i „zasobem”, którego „patronami” czy nawet „dysponentami” czują się nie-
kiedy politycy i władze. „Strategia” została wprost zapowiedziana w expose premiera 
Donalda Tuska w listopadzie 2007 r. Premier powiedział wówczas, że „podstawą  
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każdego demokratycznego państwa jest społeczeństwo obywatelskie. Nie da się go  
odgórnie zadekretować ani zbudować poprzez działania administracyjne. Można  
jednak i trzeba je wspomagać poprzez tworzenie ułatwień i przyjaznej przestrzeni dla 
organizacji pozarządowych”. Deklaracje premiera Tuska znalazły wyraz także  
w SWRSO – wydają się wyrazem prób „wyciągnięcia pomocnej dłoni” i docenia- 
nia roli społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju kraju, z drugiej strony mają ich 
charakter politycznej i ideowej deklaracji. Donald Tusk stwierdził: „podkreślić chcę  
z całą mocą – inaczej, niż niektórzy na tej sali sądzili, że właśnie zapóźnienia związane  
z wieloletnimi rządami władzy totalitarnej, właśnie zapóźnienia jeśli chodzi o obywatel-
stwo wynikające z dziedzictwa komunizmu wymagają od władzy centralnej większego 
nacisku, większej otwartości, większej gotowości do wspierania sektora pozarządowego”. 
Wymienienie po sobie takich postaw władzy wobec sektora, jak „nacisk”, „otwarcie”, 
„gotowość do wspierania” i „wyposażenie ludzi w możliwości działania inne niż  
poprzez administrację państwową” obrazuje ogólnikowość, ale i widoczne również  
w „Strategii” „efektywnościowe” podejście w relacjach między władzą publiczną  
a społeczeństwem obywatelskim.  

Mówiąc o roli społeczeństwa obywatelskiego i potrzebie wspierania jego 
budowy Donald Tusk przywołuje, godny w jego przekonaniu naśladownictwa  
w Polsce, przykład Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele brytyjskiej polityki społecznej 
wskazywali w szerokiej dyskusji w ciągu ostatnich kilku lat na liczne zagrożenia zwią-
zane z modelem wdrażania w tym kraju rozwiązań, które mają na celu przeniesienie 
części obowiązków za zabezpieczenie społeczne z państwa na obywateli, nazywając 
to zjawisko „do-it-yourself welfare”. Tacy badacze, jak M. Powell podkreślali przy tym, 
że „pro-obywatelskie” podejście przedstawiane jest często w debacie publicznej 
jako dążenie do realizacji wartości wspólnotowych, wolności i samostanowienia 
obywateli, w praktyce jednak stoi za tym silnie pragmatyczna orientacja władz  
państwowych (Powell 2000). Trudno argumentować, że analogiczne motywacje 
przyświecały premierowi Tuskowi i twórcom SWRSO, choć nieuwzględnianie, jak 
wspominałam, problemów nierówności społecznych i nierównego dostępu oby- 
wateli do debaty publicznej w zapisach SWRSO przemawiałoby za tą opinią.  
Z pewnością jednak Powellowska krytyka obrazuje pewne zagrożenia związane  
z „szeroko-strategicznym” podejściem państwa do społeczeństwa obywatelskiego,  
a precyzyjne odniesienia do określonych koncepcji teoretycznych i definicji społe-
czeństwa obywatelskiego oraz debata publiczna wokół treści tego typu dokumen-
tów mogą zwiększać ich społeczną legitymizację i przejrzystość zawartych w nich 
celów.  
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4.  Dylematy operacjonalizacji celów w strategii 
 
Jednym z czynników powodzenia strategii jest precyzyjne i realistyczne 

przygotowanie planu działań operacyjnych, wynikających z przyjętych priorytetów. 
Na ten aspekt tworzenia strategii wyraźnie zwracają uwagę M. Grewiński i A. Kar-
wacki we wprowadzeniu do tej książki. O ile jednak teoria zarządzania dysponuje  
już dużą praktyczną wiedzą o sposobach tworzenia planów działań operacyjnych  
w tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstw czy kreowaniu marki, to nasuwają  
się poważne dylematy jak powinno być to czynione w przypadku tak „miękkich” 
obszarów, jak budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Warto tu podkreślić, że 
omawiana strategia nie dotyczy „rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, ale 
„wspierania rozwoju” tego sektora. Stawia to autorów tego typu dokumentów przed 
trudnym wyborem stopnia konkretyzacji przewidywanych działań. Zapisy ogólne 
niosą ryzyko pozostania tylko „listą życzeń”, nie przekładania się na praktykę i do-
wolności w interpretacji. Z drugiej strony, dają one możliwość elastycznego dosto-
sowania działań w różnych środowiskach lokalnych, w układach instytucjonalnych  
i „branżach” sektora pozarządowego.  

Autorzy SWRSO decydują się na drugie z wymienionych rozwiązań i planują 
w tym dokumencie działania określone w bardzo szeroki i ogólny sposób. Przy- 
kładowo, dla priorytetu nr 3 – „rozwój organizacji pozarządowych na rzecz integracji 

społecznej” planuje się następujące działania: „zapobieganie ryzyku wykluczenia spo-

łecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej (…)”, „zapew-

nienie dostępu do usług i dostarczenie pomocy grupom najbardziej narażonym na  

ryzyko wykluczenia społecznego”, „zapewnienie tworzenia i funkcjonowania mechani-

zmów kompleksowego wsparcia integracji społecznej”. Pierwsze z tych trzech działań 
przewiduje skoncentrowanie się na takich zagadnieniach, jak np. „wspieranie inicja-

tyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznej i lokalnej solidarności społecznej” (s. 48) 
Zapisy te mają charakter na tyle ogólny, że trudno sobie wyobrazić stanowiska, które 
kwestionowałyby ich zasadność. Większość przedstawicieli sektora publicznego  
i pozarządowego stwierdziłaby zapewne, że są to „niezwykle ważne cele” i że „trzeba 
zmobilizować wysiłki dla ich realizacji”. Zasadnicze rozbieżności pojawić się mogą 
przy próbach przełożenia tych zapisów na lokalny, operacyjny konkret. 

Istnieją jednak w polskiej polityce społecznej budujące przykłady potrakto-
wania przez władze regionalne SWRSO jako inspiracji dla wdrażania na poziomie 
regionalnym konkretnych koncepcji, dostosowanych do lokalnych warunków i pro-
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blemów społecznych. W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., 
w obszarze „społeczeństwo obywatelskie” zarekomendowano zmiany wynikające  
z omawianej tu „Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 
lata 2009–2015”. Jedną z najważniejszych propozycji jest uczynienie z polityki rynku 
pracy głównej „osi działań” na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (Bokaj-
ło, Sroka, Wiktorska-Święcicka 2008, s. 19). Takie rozwiązania, jak: zwiększenie współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się problematyką rynku pracy, 
rozwój kształcenia ustawicznego prowadzonego przez sektor obywatelski, promo-
wanie lokalnych partnerstw w sferze rynku pracy (oprócz wielu innych proponowa-
nych tam działań) wskazują na to, że skuteczność SWRSO uzależniona może być  
w dużym stopniu od chęci włączenia się władz regionalnych i lokalnych w proces 
twórczego rozwijania i modyfikowania jej ogólnych zapisów. Nasuwa to jednak  
i obawy, czy w tych lokalnych układach, w których władze i przedstawiciele sektora 
obywatelskiego nie podejmą wysiłków daleko idącego konkretyzowania zapisów 
„Strategii”, koncentracja na jej wdrażaniu nie byłaby tym bardziej potrzebna. 

Jednym z praktycznych problemów przy formułowaniu strategii wspierania 
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest, wynikający z ustawy jej sektorowy  
charakter kontrastujący z potrzebą planowania i wdrażania systemowych i wielo-
aspektowych działań dla osiągnięcia skuteczności w tej sferze. Art. 13. ust 1. ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że strategia sektorowa (którą jest 
SWRSO) „jest dokumentem planistycznym określającym uwarunkowania, cele i kierunki 

rozwoju w określonym zakresie”. Jak stwierdzają komentatorzy tego zapisu, ustawo-
dawca nie zdefiniował, co oznacza w tym przypadku „sektor”, jednak „mając na 

względzie to, że projekty strategii sektorowych przygotowują poszczególni ministrowie, 

należy domniemywać, iż ustalając treść projektów strategii sektorowych, ministrowie ci 

nie będą wykraczać poza ramy działów administracji, za które odpowiadają” (Borowicz 
2008, s. 67). Sektorowy charakter SWRSO, przygotowanej przez Departament Po- 
żytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jest więc jednym  
z wyjaśnień skoncentrowania się tego dokumentu na rozwoju współdziałania  
między sektorem publicznym a pozarządowym. Autorzy SWRSO dostrzegają po- 
trzebę systemowych działań we wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
Przewidują działania o charakterze edukacyjnym (priorytet 1, działanie 1: edukacja 
obywatelska), administracyjnym (np. priorytet 2, działanie 3: jakość zarządzania  
w nowoczesnej administracji publicznej), gospodarczym (priorytet 4: rozwój przed-
siębiorczości społecznej, w tym np. działanie 2: budowanie wzajemnościowych 
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form w gospodarce). Wydaje się jednak, że sektorowość SWRSO jest czynnikiem po-
tencjalnie ograniczającym jej skuteczność, a uwarunkowania administracyjne 
utrudniają w tym przypadku niezbędną koordynację szerokich działań w sferze  
edukacji, pomocy społecznej, sądownictwa i in. 

Liczne badania polskie i zagraniczne dowodzą roli systemowych, zakotwi-
czonych w różnych obszarach polityki społecznej uwarunkowań w rozwoju społe-
czeństwa obywatelskiego. Przykładowo, B. Rothstein twierdzi, że wysoki poziom  
zaufania zgeneralizowanego (traktowany jako jedna z obywatelskich cnót) jest  
w Szwecji wynikiem konstrukcji systemu zabezpieczenia społecznego, opartego na 
technice zaopatrzeniowej i nie stosowaniu wyzwalających obywatelską nieufność 
rozwiązań means-test (Rothstein 2002). W podobnym duchu badacze kapitału  
społecznego dowodzą, że to, czy w wyniku celowych działań ostatecznie uda się 
rozwinąć ten zasób na poziomie kraju, zależy od splotu wielu czynników, w tym  
od takich „szerokich determinant”, jak wspomniana konstrukcja systemu zabezpie-
czenia społecznego. Amerykańscy badacze z Saguaro Seminar wymieniają wśród 
czynników oddziałujących na rozwój kapitału społecznego: regulacje dotyczące 
edukacji, pracy (w tym: czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia), urbanistykę  
i planowanie przestrzenne (tworzenie przestrzeni publicznych), technologię umoż-
liwiającą np. kontakty internetowe między obywatelami, treści dyskursu publiczne-
go i inne (Theiss 2007). Dowodzą też, że strategie fragmentaryczne (nie mam tu na 
myśli wspomnianej Popperowskiej „socjotechniki cząstkowej” – interwencji zorien-
towanej na rozwiązanie konkretnego problemu, ale wybiórczość, „fragmentarycz-
ność” w stosowaniu narzędzi polityki społecznej) w takich „miękkich” sferach życia 
publicznego często nawzajem znoszą swoje efekty. 

Trudno jest zaproponować w polskich warunkach rozwiązanie tego pro-
blemu. Wydaje się pożądane jest stworzenie prawnych możliwości powstawania 
międzysektorowych strategii, np. łączących działania strategiczne w sferze zatrud-
nienia, pomocy społecznej i edukacji. Warto też, a czynią to autorzy SWRSO,  
podejmować, mimo formalnych ograniczeń próby przełamywania „resortowych” 
podziałów w myśleniu strategicznym w polityce społecznej. Dobrym tego przy-
kładem jest także wspomniana „Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, 
łącząca działania na rynku pracy z wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywa- 
telskiego. Szczególnie adekwatnym działaniem dla rozwiązania problemu „wą- 
skiej sektorowości” są próby otwierania, dzięki strategii otwartego forum debaty  
publicznej na dany temat.  
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5.  W kierunku deliberacyjnego modelu strategii w polityce społecznej 
 
W niniejszych rozważaniach starałam się ukazać zasadność podejścia strate-

gicznego we wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Specyfika i rola tego 
sektora, który jest przestrzenią realizacji celów, wartości i interesów obywateli, obsza-
rem tworzenia więzi społecznej, edukacji, ekspresji wymaga, w moim przekonaniu, 
specyficznego jego potraktowania. Istnieją argumenty na rzecz tego, aby sygnowane 
przez władze państwowe strategie wobec społeczeństwa obywatelskiego były: „po-
wściągliwe” w celach, wszechstronne w stosowanych narzędziach, silnie odwołujące 
się do zasady pomocniczości, aby były przejrzyste (m.in. dzięki odniesieniu do kon-
kretnych koncepcji teoretycznych) i zachowywały równowagę między ogólnością 
zapisów a mechanicznym narzucaniem tzw. „dobrych praktyk”. 

„Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009– 
–2015” w różnym stopniu spełnia te, bardzo wymagające i niekiedy nazbyt może wy-
idealizowane, postulaty. Zauważyć w niej można tendencje do nieco „kolonizujących” 
sektor przez władze państwowe rozwiązań, brak jest w niej także precyzyjnych defini-
cji i konceptualizacji najważniejszej kategorii teoretycznej, o której jest tam mowa. 
SWRSO zawiera liczne bardzo ogólne stwierdzenia, pozostając przy tym, wskutek uwa-
runkowań prawnych, dość wąskosektorowa. W SWRSO przyjęto jednak rozwiązanie, 
które jest trafną odpowiedzią na zasygnalizowane przeze mnie problemy. Z wprost 
sformułowanych założeń tego dokumentu wynika, że nie zawiera on jakichkolwiek 
„ostatecznych rozstrzygnięć”. Podstawową bodaj funkcją SWRSO ma być stworzenie 
forum debaty publicznej na temat sposobów wspierania społeczeństwa obywatel-
skiego w Polsce. Przy założeniu, że podjęta zostanie szeroka i otwarta debata publicz-
na na ten temat, jest to salomonowe rozwiązanie zasygnalizowanych tu dylematów. 

W SWRSO stwierdza się, że „wymaga ona od wszystkich podmiotów życia 

publicznego wysiłku intelektualnego, organizacyjnego i realizacyjnego, warunku- 

jącego zdefiniowanie najistotniejszych w tym obszarze wyzwań cywilizacyjnych (…) 

trudność wynika z faktu, że kształtowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa oby-

watelskiego w strategicznym dokumencie jest przedsięwzięciem zupełnie nowym,  

wymagającym uwzględnienia różnych, niejednokrotnie sprzecznych ze sobą punktów 

widzenia (…) tworzenie SWRSO (…) zakłada, że proces powstawania tego dokumentu 

nie powinien zamknąć się ostatecznymi rozwiązaniami w każdej jego części, lecz  

stanowić [ma] dynamiczną strukturę dla poszukiwań dalszych propozycji działań” 

(SWRSO, s. 6). 
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jak podano w odpowiedzi na po- 
selską interpelację (Odpowiedź… 2008) rozpoczęło już prace koncepcyjne nad  
określeniem kolejnych etapów tworzenia „Strategii”. Przewiduje się, m.in., że rolę rady 
programowej, której zadaniem będzie monitorowanie wszystkich etapów i działań 
realizowanych w tym zakresie, pełnić będzie Rada Działalności Pożytku Publicznego. 
Stworzona zostanie „Biała Księga Społeczeństwa Obywatelskiego” – dokument gro-
madzący niezbędne analizy, definicje, rekomendacje, który stanowił będzie raport 
otwarcia dla dalszych prac. Na 2010 r. planuje się powołanie zespołu międzyresorto-
wego, który na podstawie rekomendacji zawartych w „Białej Księdze” wypracuje pro-
jekt kolejnej wersji „Strategii” wraz z wytycznymi dotyczącymi jej wdrażania. W skład 
tego zespołu wchodzić mają praktycy i teoretycy zagadnienia, reprezentujący: resorty 
– MPiPS, MRR, MEN, MF, MNiSW, jednostki samorządu terytorianego, organizacje  
pozarządowe, jednostki badawcze, nieformalne inicjatywy obywatelskie. W 2011 r. 
rozpoczną się szerokie konsultacje społeczne, a w 2012 r. projekt dokumentu zostanie 
przedłożony do akceptacji przez Radę Ministrów (Odpowiedź… 2008).  

Specyficzna koncepcja budowania „Strategii” i przewidziane dla niej działa-
nia ukazują jeszcze jedno znaczenie procesualności strategii, o której piszą w pierw-
szym rozdziale M. Grewiński i A. Karwacki. Oprócz tego, że strategia jest procesem 
wdrażania konkretnych planów, które, jak stwierdzają ci autorzy, „wymagają stałej, 

aktywnej uwagi, rzadko całkowitej zmiany, czasami gruntownej rekonstrukcji” może 
być ona także w polityce społecznej forum deliberacji, w którym ta „aktywna uwaga” 
oznacza ciągłe negocjowanie wspólnego stanowiska i refleksję nad wyłaniającymi 
się zadaniami. „Deliberacyjny model” strategii w polityce społecznej ma potencjał 
formułowania niearbitralnych rozwiązań, w których dodatkowa wartość wynika  
z prezentowania odmiennych stanowisk, łączenia różnych obszarów wiedzy i kom-
petencji. Jest to także model potencjalnie podnoszący skuteczność samej strategii  
– ważnym czynnikiem budowania społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem  
włączanie tej kategorii do dyskursu publicznego, a dzięki temu podkreślanie jego 
roli w demokratycznym ładzie. 

Deliberacyjny model strategii w polityce społecznej oznaczać może odej-
ście w pewnych obszarach od koncentrowania się na wąsko rozumianym pomiarze 
rezultatów i efektywności podejmowanych działań. Skoro jednym z ważnych jej  
celów staje się otwarta debata publiczna, przedmiotem ocen powinien być m.in. 
proces społeczny, a nie tylko „twarde efekty” strategii. Być może przedstawiciele  
nauk o zarządzaniu kontestowaliby takie rozwiązanie, jako niosące z sobą ryzyko 
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toczenia niekonstruktywnych dyskusji, jednak wspomniana specyficzna rola spo- 
łeczeństwa obywatelskiego pozwala, w moim przekonaniu, na aplikację takich  
kryteriów do strategii wspierania rozwoju tego sektora. Odwołując się do Haber- 
masowskich warunków dobrej debaty, od „deliberacyjnej strategii” w polityce  
społecznej należy wymagać: argumentatywnej formy komunikacji, jawnego oraz 
inkluzyjnego charakteru prowadzonych dysput, zabezpieczenia równych szans  
bycia wysłuchanym oraz organizowania debat w takich rodzajach „materii”, które 
mogą zostać uregulowane w imię dobra ogólnego (por. Poławski 2008, s. 64). Tak 
prowadzona debata w polityce społecznej jest sama strategią-procesem „stawania 
się” społeczeństwa obywatelskiego.  

 
 
 

Literatura 
 

Bokajło W., Sroka J., Wiktorska-Święcicka A., Wspieranie Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
na Dolnym Śląsku. Wskazania dla projektu nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Dol-
nośląskiego do 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2008. 

Borowicz K., Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6. 12. 2006. Komentarz do  
ustawy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008. 

Herbst J., Oblicza społeczeństwa obywatelskiego, Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy 
FRSO, Warszawa 2005. 

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia prezesa 
Rady Ministrów na interpelację nr 6538 w sprawie – zapowiedzianej w exposé premiera 
Donalda Tuska z dnia 23 listopada 2007 r. – strategii społeczeństwa obywatelskiego, War-
szawa 2008. 

Poławski P., Elementy deliberacji w centralnej administracji publicznej, w: J. Sroka (red.), Wybrane 
instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, ISiSS, Warszawa 2008. 

Powell M., New Labour and the third way in the British welfare state: a new distinctive approach? 
Critical Social Policy nr 1, R. Putnam (red.), Oxford Univesity Press, Oxford 2000.  

Rothstein B., Social Capital in the democratic welfare state, “Politics and Society”, Vol. 29, no 2, 
2001.  

Rymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M., Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu, 
ISP, Warszawa 2007.  

Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wyd. A. 
Marszałek, Toruń 2007. 

Włodarczyk C., Polityka społeczna: między konkretem a generalizacją., w: J. Auleytner, J. Danecki 
(red.), Teoretyczne problemy nauki o polityce społecznej, Elipsa, Warszawa 1999. 

Żukowski T., Theiss M., Obywatele wśród krewnych i znajomych, w: K. Zagórski (red.), Życie po 
zmianie, warunki życia i satysfakcje Polaków, Scholar, Warszawa 2009. 



 

 

348 

ZAKOŃCZENIE 
 

 

 

Intencją pracy było ukazanie potrzeby uwzględniania podejścia stra- 

tegicznego w polityce społecznej na różnych poziomach jej programowania  

i wdrażania oraz problemów związanych z przygotowaniem i implementacją  

dokumentów o charakterze strategicznym. Staraliśmy się odpowiedzieć na pyta-

nie – czy strategie w polityce społecznej są niezbędne, czy też są przejawem 

nadmiernej racjonalizacji i menedżeryzacji działań społecznych? Przedstawiona  

w kolejnych rozdziałach książki argumentacja skłania nas ku refleksji, że strategie  

w polityce społecznej są niezbędne, jednakże konieczne jest spełnianie w tym  

zakresie określonych standardów jakości, użyteczności i efektywności długofalo-

wego planowania i prognozowania. Niezwykle ważnym jest tutaj, aby strategie 

były realnym dążeniem do zmiany rzeczywistości społecznej, a nie pozorowaną 

aktywnością w tym zakresie. Na każdym szczeblu wdrażania polityki społecznej 

decydenci i instytucje realizujące zadania społeczne powinny dążyć nie tylko do 

powstania strategii (spełniając wymogi formalno-prawne), ale do rzeczywistej ich 

realizacji i osiągania zakładanych celów.  

Ważne jest uświadomienie sobie faktu, ze nie każde działanie społecz- 

ne wymaga strategii, jednakże długofalowe planowanie i programowanie jest  

niezwykle pomocnym narzędziem skutecznego określania głównych kierunków  

i priorytetów działań w sferze społecznej. Możemy wyobrazić sobie sytuację,  

w której wiele wartościowych inicjatyw społecznych rodzi się wskutek sponta-

nicznych, oddolnych i niezinstytucjonalizowanych działań różnorodnych niefor-

malnych podmiotów polityki społecznej. Jednakże w przypadku chęci realizacji 

długofalowej, skoordynowanej i spójnej polityki społecznej przez instytucje pu-

bliczne, pozarządowe, czy prywatne przekładanie celów na konkretne rezultaty nie 

powinno odbywać się bez planów działania, wpisujących się w ramy strategii.  

W polityce społecznej w dalszym ciągu istnieje poważny deficyt opra- 

cowań służących zarówno teoretykom jak i praktykom w opracowywaniu, pla- 

nowaniu, wdrażaniu i ocenie strategii społecznych. Nie wykorzystuje się tutaj  

w odpowiedni sposób interdyscyplinarnego dorobku nauk społecznych i eko- 

nomicznych w zakresie zarządzania strategicznego. Tymczasem wiele instytucji 
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samorządu terytorialnego, podmiotów centralnych posiada potrzebę uporządko-

wania i usystematyzowania swoich działań z pożytkiem dla społeczności lokalnych 

i ostatecznych odbiorców ich aktywności.  

Celem powstania książki było sprostanie oczekiwaniom praktyków i teore- 

tyków zajmujących się problematyką społeczną, którzy coraz częściej zmuszeni są  

do profesjonalnego programowania i planowania, a którzy nie posiadają wystar- 

czających instrumentów i narzędzi zmagania się z coraz bardziej złożoną rze- 

czywistością społeczną.  

Mamy nadzieję, że książka będzie pomocna w odkrywaniu możliwości  

skutecznego działania instytucji społecznych poprzez kreowanie zmiany społecz- 

nej z wykorzystaniem wartościowych rozwiązań w zakresie planowania strate- 

gicznego.  

Pragniemy w tym miejscu podziękować dyrekcji Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, która dostrzegając deficyt opracowań w zakresie strategii spo-

łecznych, zdecydowała się przybliżyć tą problematykę szerokiemu gronu odbiorów, 

związanych z praktyką i teorią polityki społecznej.  
 

Mirosław Grewiński  i  Arkadiusz Karwacki 
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