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WSTĘP   
 

Druga dekada XXI wieku, czas w którym przyszło nam żyć, to okres kryzysu gospo-
darczego i towarzyszącego mu, rozwoju biegunów bezrobocia, biedy i wykluczenia społeczne-
go. Zgodnie z danymi ONZ

1
 około 1,5 miliarda ludzi, czyli częściej niż co czwarty człowiek na 

świecie, żyje za mniej niż 1 dolara dziennie, a więc poniżej granicy absolutnej biedy. Nega-
tywne konsekwencje społeczne procesów gospodarczych wzmocniła globalizacja i restruktury-
zacja rynku, powodująca nierównomierny rozwój i pojawienie się „umierających” przemysłów 
i regionów. Czasy ryzyka, w których żyjemy powodują, że tempo i skala przeobrażeń społecz-
no-gospodarczych, utrudniają wszelkie próby syntezy co skutkuje rozproszeniem wiedzy 
o społeczeństwie. Chaos informacyjny, w jakim się znajdujemy jest szkodliwy dla wszystkich, 
którzy muszą w tej sytuacji podejmować decyzje oparte na racjonalnych przesłankach, uzasad-
nione rzetelną wiedzą o zachodzących zjawiskach i procesach. Dotyczy to szczególnie tematów 
i obszarów badawczych, szczególnie ważnych dla praktyków życia społecznego: polityków 
społecznych i pracowników instytucji pomocy społecznej. Stoją oni wobec nowych zjawisk 
i procesów społecznych (starzenie się ludności, wzrost liczby biednych itp.), których rozwiąza-
nie wymaga kompleksowych i nowatorskich działań. Dotychczasowy model zabezpieczenia 
społecznego, oparty na systemie ubezpieczeń pracowniczych oraz technikach zaopatrzenio-
wych, stracił rację bytu w świecie starzejących się społeczeństw i kryzysu finansów publicz-
nych, nawet tak relatywnie bogatych krajów jak Włochy, Grecja czy Portugalia. W tej sytuacji 
nowego znaczenia nabiera trzecia i najstarsza z technik zabezpieczenia społecznego jaką jest 
pomoc społeczna

2
. Warunki funkcjonowania pomocy społecznej uległy istotnej zmianie wraz 

z kryzysem państwa i jego instytucji, dlatego obserwujemy od kilku lat próby reform pomocy 
społecznej. Głównymi kierunkami zmian są: decentralizacja, pluralizm podmiotów – dostaw-
ców usług socjalnych oraz próby aktywizacji klientów. 

Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce, na tle rozwiązań 
europejskich, stały się tematem prezentowanej książki. Na strukturę opracowania składają się 
dwie części.  

W pierwszej z nich, zatytułowanej Teoretycy o polskiej pomocy społecznej i pracy socjal-
nej, znalazły się artykuły autorów zajmujących się od lat badaniami tej sfery życia społeczne-
go. Rozpoczyna ją opracowanie Mirosława Grewińskiego zatytułowane Od systemu opieki 
przez politykę pomocy do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce. Kolejny artykuł autor-
stwa Jerzego Krzyszkowskiego jest analizą prób wprowadzenia nowych koncepcji zarządzania 
w pomocy społecznej. W tej części książki znalazły się także opracowania poświęcone – per-
spektywom i barierom systemu pomocy społecznej w Polsce (M. Rymsza), systemowi opieki 
długoterminowej (Rafał Bakalarczyk), nowym tendencjom w metodyce pracy socjalnej (To-
masz Kaźmierczak), prezentacji renesansu metody środowiskowej w pracy socjalnej (Bohdan 
Skrzypczak) czy kierunkom ewolucji kształcenia pracowników socjalnych (Anna Zasada Cho-
rab). Marcin Bąkiewicz przedstawił temat związany z aspektami prawnymi, instytucjonalnymi 
w pomocy społecznej.  

W drugiej części książki zamieszczono teksty przygotowane przez praktyków kierujących 
instytucjami pomocy społecznej. Rozdział autorstwa Beaty Piasecznej zatytułowany Standary-
zacja w pomocy instytucjonalnej jest próbą prezentacji wdrażania standardów jakości w do-
mach pomocy społecznej. W rozdziale napisanym przez Ryszarda Majera podjęto problematy-
kę programowania w praktyce funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Dwa kolejne roz-
działy znajdujące się w tej części książki dotyczą roli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

                                                           
1 W. Orłowski, Świat do przeróbki, Agora Warszawa 2011. 
2 Według powszechnie przyjętego w polityce społecznej podziału na podstawie kryteriów źródeł finansowania oraz 

praw i obowiązków podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do świadczeń wyodrębnia się trzy techniki zabez-
pieczenia społecznego tj. technikę ubezpieczeniową, technikę zaopatrzeniową oraz technikę opiekuńczą, do której 
zalicza się pomoc społeczną. Por. hasło autorstwa Mirosława Księżopolskiego Zabezpieczenia społecznego techniki, 
w: Leksykon polityki społecznej, IPS UW, Warszawa 2001, s. 238–239. 
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w integracji społecznej (Cezary Miżejewski) oraz oceny Poakcesyjnego Programu Wspierania 
Obszarów Wiejskich jako instrumentu kreowania lokalnej polityki i pomocy społecznej (Robert 
Lisowski).  

Opracowanie kończy tekst autorstwa jednego z dwóch redaktorów książki – Mirosława 
Grewińskiego, które zawiera próbę zdefiniowania dekalogu najważniejszych dylematów i wy-
zwań stojących przed systemem pomocy społecznej w Polsce.   

Jako dyrekcja MCPS i redaktorzy tomu zapraszamy do lektury z nadzieją, że teksty za-
mieszczone w książce znajdą zainteresowanie zarówno wśród teoretyków jak i praktyków 
pomocy społecznej w Polsce. 

 
Dyrekcja 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
     Redaktorzy tomu 

     Mirosław Grewiński i Jerzy Krzyszkowski 
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CZĘŚĆ I 

TEORETYCY   
O  POLSKIEJ  POMOCY  SPOŁECZNEJ  

I  PRACY  SOCJALNEJ 

 
 

 

 

Mirosław  GREWIŃSKI 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

 

 

Od systemu opieki przez politykę pomocy 

do aktywizacji i integracji społecznej w Polsce 
 
 
 
Wprowadzenie 

 
Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących 

się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać 
samodzielnie. Polityka pomocy społecznej stanowi zinstytucjonalizowany system działań na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie im zarówno świad-
czeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób/grup.  

W Polsce obserwujemy w ostatnich latach zmianę paradygmatu w podejściu do pomocy 
społecznej, która przez wiele lat po transformacji ustrojowej miała charakter pasywny i osło-
nowy.  

Celem artykułu jest ukazanie ewolucji systemu pomocy społecznej i procesu zmian w spo-
sobie jej traktowania i organizacji. Zmiany te można podsumować w taki sposób, że od polityki 
opieki i asekuracji przesuwamy pomoc społeczną w kierunku pomocniczości i integracji społecz-
nej. Z monopolu państwa w zakresie instytucji dostarczających usługi przesuwamy się w kierun-
ku modelu pluralistycznego z różnorodnymi producentami i dostawcami usług społecznych. 
Większy nacisk kładziony jest aktualnie na międzysektorowe partnerstwo i współpracę w celu 
tworzenia podwalin pod zintegrowany system usług społecznych w przyszłości

1
.  

1. Ewolucja rozwoju systemu pomocy społecznej w Polsce  

W Polsce mamy historyczne zakorzenienie pomocy społecznej, jako instytucji państwo-
wo-samorządowo-charytatywnej. Taki bowiem wymiar nadawała jej ustawa o opiece społecz-

                                                           
1  M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, Warszawa 

2010; M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce spo-

łecznej, Warszawa 2007. 
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nej z 1923 r., która mogła być dla wielu innych państw wzorem do naśladowania
2
 Przepisy tej 

ustawy obejmowały bowiem opieką wszystkich obywateli ze względu na ich potrzeby socjalne. 
Uchwalona w dwudziestoleciu międzywojennym ustawa określała, że państwo ponosi odpo-
wiedzialność za opiekę i pomoc społeczną, ale wykonawcą tej polityki były samorządy gminne, 
powiatowe i wojewódzkie. Co ciekawe, w myśl ustawy, która powierzała samorządom wyko-
nywanie opieki społecznej, instytucje te powinny ściśle współpracować z organizacjami spo-
łecznymi, którym należało powierzać dystrybucję różnorodnych usług socjalnych. Jak twierdzi 
D. Zalewski, historia zatacza dzisiaj koło, bowiem przedwojenne państwo polskie realizujące 
ideę uspołecznionej i lokalnej pomocy społecznej, wykorzystujące organizacje pozarządowe do 
samoorganizacji społeczności lokalnych jest doskonałym wzorcem dla zmian, które są wpro-
wadzane współcześnie w pomocy społecznej

3
. 

W okresie 1932–1937 w Polsce istniał pluralizm instytucji dostarczających usługi spo-
łeczne. Na przykład, udział zakładów opieki nad dziećmi, osobami starszymi czy niepełno-
sprawnymi podległych pod samorząd terytorialny wynosił w tych latach średnio 12,5%, nato-
miast zakładów podległych organizacjom społecznym stanowił ponad 50% ogółu. Około 30% 
takich zakładów było prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, związki wyznaniowe, fun-
dacje i osoby prywatne. Z kolei, komunalne zakłady opiekuńcze dla dorosłych w ponad 50% 
podlegały samorządom, ale już zdecydowana większość ich wychowanków i pensjonariuszy 
(około 2/3) korzystała ze wsparcia sektora pozarządowego. W latach 1936–1937 minimum 
połowa wszystkich świadczeniobiorców korzystała w Polsce z opieki i pomocy społecznej 
finansowanej nie ze środków publicznych, ale pochodzącej z ofiarności prywatnej

4
. Oznacza 

to, że w okresie II Rzeczypospolitej usługi socjalne były szeroko rozpowszechnione w ramach 
różnych instytucji i dostawców, i wspierane przez państwo.  

Po 1949 r. z powodów doktrynalnych całkowicie zrezygnowano z modelu dostarczania 
usług społecznych przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe, co było charaktery-
styczne dla czasów dwudziestolecia międzywojennego. Rozpoczęto wówczas proces przejmo-
wania przez państwo kontroli nad sferą socjalną, wprowadzono redukcję niezależnych organi-
zacji i stowarzyszeń. Zlikwidowano w 1950 r. samorząd terytorialny. Właściwie przez całe lata 
50. XX w. hamowano rozwój systemu pomocy społecznej z pobudek doktrynalno-ideolo-
gicznych, charakterystycznych dla czasów komunistycznych w Polsce. Od 1960 r. system po-
mocy społecznej podporządkowano działowi ochrony zdrowia (nowo utworzonemu Minister-
stwu Zdrowia i Opieki Społecznej), gdzie pomoc społeczną traktowano wąsko, głównie jako 
działania na rzecz osób będących w potrzebie ze względu na zły stan zdrowia, wiek lub niepeł-
nosprawność5

. W całej polityce społecznej tego okresu dominował i był wszechobecny paterna-
lizm państwa, który objawiał się tym, że komunistyczna władza i rząd lepiej wiedzieli od samo-
rządu i obywatela jak zabezpieczać socjalne ryzyko i dostarczać usługi oraz świadczenia spo-
łeczne

6
.  

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. system pomocy społecznej w Polsce musiał zostać 
ponownie dostosowany do realiów gospodarki rynkowej i nowych problemów socjalnych, 
które się ujawniły. Demokratyzacja życia społecznego, procesy prywatyzacyjne, wolność wy-
rażania opinii spowodowały, że 29 listopada 1990 r. przyjęto nową ustawę o pomocy społecz-
nej, która była do 2004 r. kilkadziesiąt razy nowelizowana. Zgodnie z tą ustawą, pomoc spo-
łeczna w Polsce polegała na […] pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytu-
acji życiowych, jeżeli nie są one w stanie pokonać ich wykorzystując własne środki, możliwości 

                                                           
2  Jest niezwykle ciekawe to, że ustawa ta była jedną z najdłużej funkcjonujących ustaw. Regulowała właściwie do 1990 r. 

kwestie pomocy społecznej w Polsce, chociaż w okresie realnego socjalizmu poprzez akty wykonawcze dostosowywano 
ją do centralizmu i paternalizmu państwa.  

3  D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna – dynamika instytucji, Warszawa 2005, s. 72–75.  
4  Tamże, s. 75–77. 
5  Por.: J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Łódź 2005, s. 54–57. 
6  J. Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, WSP TWP, Warszawa 2002, s. 34–35. 
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i uprawnienia
7
. Do realizacji celów ustawy zapisano, że pomoc społeczną organizują organy 

administracji rządowej i samorządowej, które powinny współdziałać w tym zakresie z organi-
zacjami pozarządowymi, Kościołami, organizacjami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, praco-
dawcami, osobami prawnymi i fizycznymi. Głównym celem pomocy społecznej stało się do-
prowadzenie podopiecznego do całkowitego usamodzielnienia. System pomocy społecznej 
odróżniało od zabezpieczenia społecznego przede wszystkim to, że pomoc społeczna nie miała 
od początku charakteru gwarantowanego ani roszczeniowego, lecz uznaniowy. Uznaniowy 
charakter pomocy, sprowadzający się do podejmowania indywidualnych decyzji pracownika 
socjalnego na temat przyznania lub nie pomocy oznaczał, że w gestii ośrodka pomocy społecz-
nej było podejmowanie decyzji na temat tego czy pomoc przyznać czy też nie.  

J. Hrynkiewicz analizując procesy zmian w systemie pomocy społecznej po 1990 r. wy-
różniła następujące etapy zasadniczych zmian

8
: 

a) 1 etap wstępny – to lata 1989–1990 – charakteryzował się pracami nad nową ustawą o po-
mocy społecznej i organizowania oraz przygotowywania instytucji oraz służb społecznych 
do podjęcia nowych wyzwań; 

b) 2 etap – lata 1991–1998 – uchwalenie nowej ustawy o pomocy społecznej rozpoczęło nowy 
okres w działalności podmiotów pomocy społecznej. Utworzono nową strukturę admini-
stracyjną, powołano samorząd gminny, utworzono gminne ośrodki pomocy społecznej, jako 
podstawową instytucję pomocy społecznej. Na szczeblu województwa utworzono woje-
wódzkie zespoły pomocy społecznej, które pełniły funkcje programujące, koordynujące 
i kontrolne nad placówkami pomocy społecznej w województwie; 

c) 3 etap – lata 1999–2003 – rozpoczął się wraz z reformą administracyjno-samorządową. 
Utworzenie nowych szczebli samorządu terytorialnego – powiatu i reorganizacja woje-
wództw wymusiły nowy podział zadań i zakres obowiązków między podmiotami pomocy 
społecznej. Na szczeblu powiatu pojawiły się nowe instytucje – powiatowe centra pomocy 
rodzinie, które otrzymały nowe zadania związane z instytucjonalną organizacją specjali-
stycznych usług opiekuńczo-wychowawczych. Powiatom przekazano wszystkie placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rehabilitację społeczno-zawodową osób nie-
pełnosprawnych, pomoc kombatantom i uchodźcom

9
;  

d) 4 etap dotyczący lat 2004–2011. Jest to ważny okres ze względu na wejście Polski do Unii 
Europejskiej, a także przeorientowanie dotychczas prowadzonej wewnętrznej polityki po-
mocy społecznej w kierunku polityki aktywizacji i integracji społecznej. O ile wejście na-
szego kraju do struktur wspólnotowych spowodowało po pierwsze, objęcie nas metodą 
otwartej koordynacji w ramach prowadzonej polityki integracji społecznej, a po drugie 
przeznaczenie znacznych środków finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, to reorganizacja wewnętrzna sys-
temu pomocy społecznej wymusiła wprowadzenie nowych aktów prawnych i rozwiązań, 
które w większym stopniu łączą politykę pomocy społecznej z polityką rynku pracy i akty-
wizacji, a także z gospodarką społeczną. Dotychczasowy system opieki i ratownictwa so-
cjalnego próbuje się przekształcać w ostatnich latach w system aktywizacji i integracji spo-
łecznej, gdzie instytucje pomocy społecznej ze świadczeń pasywnych w większym stopniu 
powinny dostarczać usługi aktywizacyjne, zwiększające samozaradność i odpowiedzialność 
klientów.  

 
 
 

                                                           
7  Ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593. 
8  J. Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, w: Reformy społeczne – bilans dekady, M. Rymsza 

(red.), WSP TWP, Warszawa 2004, s. 97 i nast.  
9  Tamże, s. 97–98.  
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2. Centralne i samorządowe instytucje pomocy społecznej w Polsce 

W systemie pomocy i integracji społecznej w Polsce duże znaczenie odgrywają instytucje 
publiczne, rozmieszczone na poziomie centralnym i na każdym poziomie administracyjnym 
samorządu terytorialnego. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (wła-
ściwy minister do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszał-
kowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie, prezy-
denci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na 
zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, 
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi

10
.  

Ogólnie pomoc społeczna realizowana przez instytucje publiczne polega na: przyznawa-
niu i wypłacaniu świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 
socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy spo-
łecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych 
form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb

11
. Zadania 

z zakresu publicznej pomocy społecznej wykonują organy centralne i przede wszystkim samo-
rządowe. Do głównych centralnych podmiotów publicznej pomocy społecznej należą: 
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

12
,  

– Rada Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej działająca jako organ 
opiniodawczo-doradczy

13
,  

– Wojewodowie, którzy jako przedstawiciele władz rządowych w terenie mają kompetencje 
odnośnie do kontrolowania i oceniania działań samorządu terytorialnego w zakresie pomo-
cy społecznej

14
. 

Najważniejsze znaczenie w realizacji zadań pomocy społecznej ma jednak samorząd tery-
torialny. Do jednostek organizacyjnych samorządowej pomocy społecznej należą: 
– na poziomie województwa: regionalne ośrodki polityki społecznej jako jednostki organiza-

cyjne urzędów marszałkowskich
15

,  
– na poziomie powiatu: powiatowe centra pomocy rodzinie – jako jednostki organizacyjne 

starostw,  
– na poziomie gminy: ośrodki pomocy społecznej jako jednostki organizacyjne urzędów 

gmin.  
Najważniejsze zadania pomocy społecznej z punktu widzenia odbiorcy pomocy – benefi-

cjenta mają powiaty i gminy. W przypadku powiatu jego zadania można podzielić za W. Ko-

                                                           
10 www.mpips. gov.pl 
11  Por.: z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593. 
12  Do zadań MPiPS w zakresie pomocy społecznej należy głównie: programowanie polityki pomocy społecznej 

w Polsce poprzez przygotowywanie strategii, programów, propozycji legislacyjnych (ustaw), wydawanie rozporzą-
dzeń wykonawczych; tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w dziedzinie pomocy społecznej; koordy-
nacja działań w realizacji polityki pomocy społecznej; zlecanie finansowania badań z zakresu pomocy społecznej; 
inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania; szkolenia kadr i nadzór merytoryczny nad szkoleniami 
w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; analiza skuteczności po-
mocy społecznej; opracowywanie i finansowanie programów osłonowych; zatwierdzanie programów szkoleniowych 
dotyczących rodzin zastępczych; określanie zadań administracji w zakresie rozwoju systemu informatycznego 
w jednostkach pomocy społecznej; współfinansowanie i nadzorowanie systemu informatycznego; współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi; inicjowanie ogólnopolskich projektów systemowych finansowanych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.  

13  Do zadań tej Rady należy: opiniowanie projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie 
pomocy społecznej, przygotowywanie ekspertyz, wnioskowanie do ministra o nagrody dla działaczy społecznych.  

14  Najczęściej wojewodowie kontrolują i monitorują działania instytucji pomocy społecznej za pomocą swoich woje-
wódzkich wydziałów polityki społecznej w urzędach wojewódzkich. 

15  Nie wszystkie urzędy marszałkowskie powołały regionalne ośrodki polityki społecznej. Niektóre województwa, jak 
np. lubuskie wykonują swoje zadania w oparciu o Wydział Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim. Jed-
nakże w przeważającej większości województw (14) funkcjonują ROPS-y. 
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czurem na następujące kategorie
16

: specjalistyczna opieka nad rodziną i dzieckiem, pomoc 
w integracji i przystosowaniu, poradnictwo i informacja, utrzymanie infrastruktury socjalno-
technicznej, przygotowanie kadr pomocy społecznej, planowanie i sprawozdawczość diagno-
styczna i programowa, organizatorska, pomocowa, szkoleniowa, opiekuńczo-wychowawcza 
i informacyjna

17
. Powyższe kierunki działań są zadaniami własnymi. Do zadań zleconych po-

wiatom z zakresu administracji rządowej należą natomiast: pomoc dla uchodźców w ramach 
indywidualnych programów integracji, prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, realizacja rządowych programów z zakresu pomocy społecznej

18
.  

Najważniejszą instytucją pomocy społecznej, będącą najbliżej obywatela i mającą najbar-
dziej rozbudowaną możliwość niesienia pomocy jest gminny ośrodek pomocy społecznej. Za-
dania obowiązkowe gminy w zakresie pomocy społecznej można sklasyfikować za I. Sierpo-
wską na

19
: zapewnienie postaw egzystencji, przyznawanie zasiłków, prowadzenie pracy socjal-

nej, utrzymywanie infrastruktury socjalno-technicznej, prowadzenie i zapewnienie miejsc 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego i mieszkaniach chronionych, 
kierowanie i częściowe finansowanie miejsc w domach pomocy społecznej, organizowanie 
i świadczenie usług opiekuńczych, ochronę dziecka i rodziny, planowanie i sprawozdawczość. 
Do zadań własnych gminy, ale już nieobowiązkowych należy20

: przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków specjalnych, celowych oraz udzielanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie się, 
prowadzenie i zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasię-
gu gminnym, kierowanie do nich osób, współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy i informacji o wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa 
zawodowego i szkoleniach. Gmina realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej. Należą do nich: wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie skutków 
kataklizmów, prowadzenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie środo-
wiskowych domów samopomocy, realizacja rządowych programów pomocy społecznej

21
.  

W systemie instytucjonalnym pomocy społecznej w Polsce pracuje blisko 120 tys. osób, 
zatem można stwierdzić, że jest to bardzo duży sektor zabezpieczenia społecznego. Praktycznie 
we wszystkich instytucjach pomocy społecznej, za wyjątkiem placówek specjalistycznego 
doradztwa, od 2004 r. wzrosła liczba pracujących osób. Tylko w ośrodkach pomocy społecznej 
i domach pomocy społecznej zatrudnienie ma ponad 92 tys. osób. Pomimo to, na uwagę zasłu-
guje fakt, że w systemie pomocy społecznej w dalszym ciągu w wielu miejscach mamy deficyt 
zatrudnionych pracowników socjalnych. 16,3 tys. pracowników socjalnych zatrudnionych 
w OPS i 1150 w PCPR to ciągle za mało, biorąc pod uwagę potrzeby i ustawowe wymogi prze-
liczeniowe pracowników socjalnych na liczbę mieszkańców

22
.  

3. Inne podmioty lokalne świadczące usługi pomocy społecznej 

Oprócz gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS) i powiatowych centrów pomo-
cy rodzinie (PCPR) na poziomie gmin i powiatów funkcjonują następujące instytucje pomo-
cy społecznej: domy pomocy społecznej i ośrodki całodobowej lub dziennej opieki, placówki 

                                                           
16  W. Koczur, Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego, w: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce 

społecznej, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Warszawa 2007, s. 167. 
17  Por:. J. Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, w: Reformy społeczne – bilans dekady, op.cit., 

s. 91. 
18  Tamże. 
19  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 83–84.  
20  Zgodnie z art. 17, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 
21  Więcej na temat zadań poszczególnych instytucji publicznych pomocy społecznej zob. ustawa o pomocy społecznej 

z 2004 r.  
22  Do 2007 r. ponad połowa OPS i PCPR w Polsce nie spełniała wymogów ustawowych dotyczących ilości pracowni-

ków socjalnych. Liczbę pracowników socjalnych określa się jako minimum 3 w gminie lub 1 na 2000 tys. mieszkań-
ców.  
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specjalistycznego poradnictwa (w tym rodzinnego), placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej. Instytucje 
te mogą być prowadzone przez sektor publiczny, ale bardzo często usługi, które dostarczają 
te podmioty, są kupowane lub zlecane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra  
pomocy rodzinie na, zewnątrz, co w praktyce oznacza, że usługi te dostarczane są nie tylko 
przez podmioty samorządu terytorialnego, ale w dużej części przez sektor obywatelski i/lub 
prywatny

23
.  

Domy pomocy społecznej świadczą usługi not for profit, na poziomie obowiązującego 
standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełno-
sprawności. Usługi te mają różny charakter, ale są to przede wszystkim usługi: bytowe, opie-
kuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych 
potrzeb. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się 
na instytucje dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób prze-
wlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. Domy pomocy społecz-
nej działają na podstawie przepisów rozdziału 2, działu 2 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. 
Beneficjentami domów pomocy społecznej mogą być dorośli i dzieci. Zgodnie z artykułem 56 
ustawy o pomocy społecznej wprowadzono możliwość łączenia domów działających dla różnych 
grup beneficjentów. Mogą być one prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (po-
wiat, gmina, rzadziej województwo), organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe (kościoły) 
oraz inne osoby prawne – prywatne spółki lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą. W większości przypadków domy pomocy społecznej są prowadzone przez jednostki samo-
rządu terytorialnego lub instytucje kościelne i organizacje pozarządowe, działające na zlecenie 
samorządu terytorialnego, który wypłaca dotacje na prowadzenie domów i ich działalność24

.  
Oprócz domów pomocy społecznej w pomocy instytucjonalnej zbliżonej do działalności 

domów pomocy społecznej funkcjonują jeszcze inne podmioty. Są to placówki zapewniające 
całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, upośledzonym i innym, które są 
instytucjami kierującymi usługi do osób dorosłych, w oparciu o przepisy rozdziału 3, dział 2 
ustawy o pomocy społecznej z 2004 r. Mogą one prowadzić działalność zorientowaną na osią-
ganie zysku (for profit). Są one powszechnie mylone z domami pomocy społecznej. Placówki 
całodobowej opieki są prowadzone w dużej części przez sektor prywatny. Ustawa z 2004 r. 
nałożyła obowiązek sprawowania nad nimi kontroli przez urzędy wojewódzkie. Wcześniej 
w ogóle nie istniała żadna kontrola tego typu. Szacuje się, że w Polsce większość tego typu 
placówek działa nielegalnie, bez zgody wojewody. Z badań przeprowadzonych kilka lat temu 
przeze mnie i R. Szarfenberga na potrzeby innego projektu wynika

25
, że tylko w województwie 

mazowieckim w 2006 r. służby wojewody oficjalnie posiadały w rejestrach jedną piąta placó-
wek całodobowej opieki (około 20). O ponad stu działających podmiotach niewiele było wia-
domo. Można zaryzykować stwierdzenie, że właściwie w całej Polsce nie wiadomo dokładnie, 
ile placówek całodobowej opieki działa nielegalnie, bez oficjalnej zgody przedstawicieli woje-
wody. Brak takiej zgody jest spowodowany niemożliwością spełnienia standardów ustawo-
wych, pomimo, że standardy dla tych placówek są niższe aniżeli standardy wymagane do pro-
wadzenia domów pomocy społecznej

26
. 

                                                           
23  Por.: I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, op.cit.  
24  Zobacz: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 

2009, s. 280–286. 
25  M. Grewiński, R. Szarfenberg, Sytuacja służb pomocy społecznej na przykładzie województwa mazowieckiego – 

raport z badań, w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, M. Grewiński, 
J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007, s. 37–39. 

26  Dziwić może fakt, że dla prowadzenia placówki całodobowej nie ma żadnych wymogów dotyczących kwalifikacji 
kadr; nie jest też wymagane zatrudnienie pracowników socjalnych, jak ma to miejsce w domach pomocy społecznej. 
(Na podstawie wywiadu z p. Mirosławą Jadźwińską-Kudzin z Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego). 
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Charakterystyczne jest to, że w ostatnich trzech latach maleje szacunkowa liczba placó-
wek całodobowej opieki. Dla przykładu w województwie mazowieckim w 2005 r. liczbę tych 
placówek szacowano na 160, w 2007 r. już na około 100. Część placówek została zamknięta 
przez właścicieli ze względu na niemożność spełnienia standardów, ale część – i to jest niepo-
kojące – „uciekła” w działalność agroturystyczną, wynajem pokoi czy prowadzenie pensjona-
tów, nie rezygnując ze swoich „tradycyjnych” pensjonariuszy. Nad tymi placówkami służby 
wojewody ani żadne inne służby nie mają praktycznie żadnej kontroli. Powyższa wiedza, która 
dotyczy działających placówek całodobowej opieki pozwala nam wysunąć wniosek, że w przy-
padku komercjalizacji usług opieki instytucjonalnej dla osób starszych, niepełnosprawnych, 
upośledzonych i innych należy bardzo uważać z umożliwianiem prowadzenia tego typu dzia-
łalności podmiotom prywatnym na zasadzie działalności dla zysku. Ponadto należałoby wpro-
wadzić bardziej profesjonalne instrumenty kontroli i nadzoru tego typu placówek oraz stoso-
wać wyższe standardy ich funkcjonowania. W przeciwnym razie może dochodzić w niektórych 
tego typu placówkach do patologii, które były już zresztą nagłaśniane w ostatnich latach przez 
media. Należy także pamiętać, że generalnie udzielenie zezwolenia podmiotom prywatnym na 
prowadzenie placówki całodobowej opieki ma także pozytywne aspekty. Regulacja ta powodu-
je bowiem, że powstają nowe, dodatkowe możliwości zaspokajania potrzeb osób wymagają-
cych opieki, a poza tym, tworzy się rynek, na którym konsument ma większy wybór ofert.  

Kolejne instytucje pomocy społecznej to placówki opiekuńczo-wychowawcze, które za-
pewniają dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz 
niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowa-
nie, jak również wspierają działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze ze względu na specyfikę działań dzielą się na

27
: 

Placówki wsparcia dziennego – wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych 
funkcji społecznych, zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wycho-
wawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, współpracują ze 
szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 

Placówki interwencyjne – zapewniają dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie 
opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej doraźną, całodobową opiekę, kształ-
cenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych, opiekę i wychowanie do czasu 
powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce 
socjalizacyjnej. Przygotowują także diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej 
dziecka oraz ustalają wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. 

Placówki rodzinne – zapewniają dzieciom, częściowo lub całkowicie pozbawionym opie-
ki rodziców, całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego 
oraz opiekę, do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub 
jego usamodzielnienia. 

Placówki socjalizacyjne – zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całko-
wicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej 
opieki zastępczej. 

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – to instytucje wsparcia rodziny naturalnej, prowadzące 
poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną dla rodziców dzieci umieszczonych 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której 
celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposo-
bienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, 
a także szkolenia i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodziny za-
stępcze i placówki rodzinne oraz rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki. 
Ponadto ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi szkolenia dla kandydatów do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. 

                                                           
27  Por.: T. Kruszewski, Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo–wychowawczych, Toruń 2006, s. 36 i nast. 
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Ośrodki wsparcia – instytucje świadczące środowiskową formę pomocy półstacjonarnej, 
służącej utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 
Do ośrodków wsparcia zalicza się: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, 
noclegownie, ośrodki opiekuńcze. 

Ośrodki interwencji kryzysowej – oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną, 
prawną, w obliczu różnorodnych problemów rodzinnych, w tym doznanej przemocy (w domu 
i w pracy), utraty bliskiej osoby, utraty pracy, przewlekłej lub nagłej choroby, myśli samobój-
czych. Mogą także świadczyć pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych wydarzeń 
o charakterze traumatycznym. Ośrodki interwencji kryzysowej mogą zapewnić schronienie 
maltretowanym kobietom i dzieciom, osobom osamotnionym, tymczasowo pozbawionym 
opieki, zapewnić bezpłatną pomoc medyczną, prowadzić mediacje rodzinne i szkolenia z za-
kresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla rodzin z problemami socjalnymi. 

Wszystkie powyżej scharakteryzowane instytucje pomocy społecznej traktowane są jako 
trzon tradycyjnego systemu pomocy i integracji społecznej, bez którego wiele osób i grup spo-
łecznych nie poradziłoby sobie z różnorodnymi trudnościami życiowymi. Działania tych insty-
tucji w ich głównym nurcie nie mają jednak charakteru aktywizacji społeczno-zawodowej 
a raczej działania opiekuńcze, wychowawcze, wspierające i nie są nastawione na poprawę 
i wzmocnienie szans beneficjentów systemu pomocy na rynku pracy. Dlatego w ostatnich kilku 
latach (właściwie od wejścia Polski do Unii Europejskiej i objęciem nas strategiami: zatrudnie-
nia oraz integracji społecznej) próbuje się wprowadzić w naszym kraju nowe podejścia do 
pomocy społecznej, które włączają politykę aktywizacji do mainstreamu działań pomocowych.  

4. W kierunku nowego paradygmatu – aktywnej polityki społecznej  

i ekonomii społecznej 

Od 2004 r. poprzez system pomocy społecznej próbuje się skanalizować działania akty-
wizacyjne nastawione na przywrócenie zdolności do zatrudnienia grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (employability). W nowym paradygmacie duży nacisk kładzie się na prze-
orientowanie myślenia o systemie rozwiązywania problemów społecznych, który powinien 
w większym stopniu niż dotychczas włączać nowe podejścia do polityki społecznej, szczegól-
nie związane z polityką aktywizacji

28
, obywatelską polityką społeczną29

, gospodarką spo-
łeczną30

, przedsiębiorczością społeczną31
. W podejściach tych wskazuje się na rozwój różno-

rodnych aktywizujących usług społecznych oraz zatrudnienia socjalnego oraz m.in. to, że pod-
mioty publiczne (państwowe i samorządowe) nie są jedynymi instytucjami odpowiedzialnymi 
za redukcję kwestii społecznych. Uznaje się, że tradycyjny, publiczny sektor traktuje benefi-
cjentów jako biernych odbiorców świadczeń, gdy tymczasem podmioty obywatelskie i gospo-
darki społecznej z założenia są zorientowane na działania aktywizacyjne i usamodzielnienie 
osób wykluczonych społecznie. Ponadto instytucje te dostarczają bardziej różnorodnych 
i kompleksowych usług, gdyż są zorientowane na człowieka i jego problemy, a nie na biurokra-
tyczne procedury, jak jest w przypadku instytucji publicznych

32
. 

                                                           
28  Por.: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki 

społecznej, Warszawa 2011; A. Karwacki, H. Kaszyński, Polityka aktywizacji w Polsce, Toruń 2008.  
29  M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007. 
30  Zob. np.: E. Leś (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Warszawa 2006; I. Rybka, System pomocy społecz-

nej a rozwój ekonomii społecznej, w: Ekonomia społeczna w Polsce – osiągnięcia, bariery w rozwoju i potencjał 

w świetle wyników badań, A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.), Warszawa 2008, s. 205 i nast.  
31  Przedsiębiorstwo społeczne – antologia kluczowych tekstów – wybór J. Wygnański, Warszawa 2008; E. Leś, 

M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Warszawa 2007; E. Leś (red.), Gospodarka spo-

łeczna i przedsiębiorstwo społeczne – wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2008. 
32  Por:. J. Hausner, Ekonomia społeczna. Konceptualizacja, w: Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia 

w Polsce – zasady, perspektywy i kierunki współpracy, S. Mazur, A. Pacut (red.) Warszawa 2008, s. 21. 
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Zmiany w duchu nowego paradygmatu idą w tym kierunku, aby publiczny system opie-
kuńczy i ratownictwa społecznego z rozbudowanym systemem świadczeń finansowych zastą-
pić mieszanym systemem pomocniczym (welfare mix) z rozbudowanymi usługami aktywizacji 
i integracji społecznej (bardziej angażującym i aktywizującym grupy docelowe oraz stosującym 
różnorodne mieszane formy wsparcia). Świadczą o tym liczne zmiany w polskim ustawodaw-
stwie socjalnym oraz wprowadzenie wielu nowych aktów prawnych, które dotyczą systemu 
pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, wykorzystania nowych instytucji i in-
strumentów integracji społecznej i zawodowej.  

Aktualnie duże znaczenie przypisuje się zatem rozwojowi usług integracji (reintegracji) 
społeczno-zawodowej i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspie-
raniem instytucji gospodarki społecznej w działaniach inkluzyjnych

33
. Po ponad dziesięciolet-

nim okresie prowadzenia pasywnej polityki pomocy społecznej w latach 90. XX w., opartej 
głównie na świadczeniach finansowych i usługach opiekuńczych powoli następuje renesans 
pracy socjalnej (szczególnie pracy z rodziną, pracy środowiskowej, indywidualnej), upo-
wszechnia się coraz bardziej system wsparcia oparty na kontrakcie socjalnym (w którym pra-
cownik socjalny wraz z beneficjentem pomocy ustala „zasady współdziałania”), wprowadza się 
do systemu pomocy społecznej specjalistyczne poradnictwo zawodowe według indywidual-
nych planów działań. Nowymi narzędziami pomocy społecznej, realizowanymi w ramach pro-
jektów systemowych PO KL, stają się instrumenty aktywnej integracji społecznej i program 
aktywności lokalnej

34
. Mają one służyć wspieraniu kreowania aktywnych, bardziej zaangażo-

wanych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej. Jak 
można przeczytać w jednym z ważniejszych programów z zakresu polityki społecznej z ostat-
nich lat: Nowa polityka integracji społecznej zmierza do reformy narzędzi i instrumentów akty-
wizacji społeczno-zawodowej, które umożliwią bardziej efektywne działania samorządu teryto-
rialnego w zakresie pomocy i integracji społecznej oraz budowy sektora usług społecznych 
w oparciu o podmioty gospodarki społecznej

35
. 

Instrumenty aktywnej integracji, które były przewidziane do uruchomienia w ramach pro-
jektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej

36
 są obecnie podejmowane przez OPS 

i PCPR w ramach projektów systemowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego

37
. Zakładają one realizację polityki integracji społecznej poprzez zastosowanie kom-

pleksowego katalogu dostępnych dla beneficjentów usług: aktywizacji społecznej, aktywizacji 
zdrowotnej, aktywizacji edukacyjnej i aktywizacji zawodowej. Programy Aktywności Lokalnej 
to takie inicjatywy partnerskie samorządów lokalnych, które włączałyby do realizacji lokalnych 
polityk – społecznej, kulturalnej, oświatowej, rynku pracy, zdrowia – różnorodne podmioty 
pozarządowe, kościelne, gospodarki społecznej i byłyby skierowane do konkretnego środowi-
ska społeczności lokalnej.  

W celu wykorzystania idei ekonomii społecznej w systemie pomocy społecznej w Polsce 
wprowadzono prawną możliwość prowadzenia przez sektor publiczny i pozarządowy Klubów 
Integracji Społecznej (KIS) i Centrów Integracji Społecznej (CIS)

38
 oraz spółdzielni socjal-

nych
39

. Kluby mogą być prowadzone zarówno przez gminy (także ośrodki pomocy społecznej), 
jak i organizacje pozarządowe, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną. W CIS zgodę 
na jego funkcjonowanie musi wydać wojewoda. Aktywizacja w CIS odbywa się na zasadzie 

                                                           
33  Więcej na ten temat: M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze 

gospodarki społecznej, Warszawa 2011. 
34  Szczegóły na ten temat zob. np. w: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, 

PCPR i ROPS w ramach PO KL 2007–2013, Warszawa 2008, s. 14 i nast.  
35  Krajowy Program – Integracja Społeczna i Zabezpieczenie Społeczne 2006–2008, Warszawa 2006, s. 37.  
36  Taki projekt był złożony w Sejmie za rządów PIS–LPR–Samoobrona. Ostatecznie nie został jednak przyjęty.  
37  M. Grewiński, Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości 

PO KL, w: Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, M. Grewiński, J. Tyro-
wicz (red.), Warszawa 2007.  

38  Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. 2003, Nr 122, poz. 1143. 
39  Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz. U. 2006, Nr 94, poz. 651. 
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zatrudnienia socjalnego. W przypadku spółdzielni socjalnych, które są pomyślane, jako pod-
mioty gospodarki społecznej, które łączą działalność gospodarczą z celami społecznymi, osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym wspólnie prowadzą przedsiębiorstwo tworząc dla siebie 
miejsce pracy i zapewniając sobie i rodzinom dochód. Mimo że z podmiotami tymi wielu dzia-
łaczy oraz aktywistów społecznych, a także część środowiska naukowego wiąże duże nadzieje, 
to jednak założenie i utrzymanie CIS-u czy spółdzielni socjalnej nie jest zadaniem łatwym. 
Najłatwiej i najbardziej elastycznie jest prowadzić KIS, ale podmiot ten nie daje swoim uczest-
nikom możliwości zatrudnienia socjalnego, raczej pozwala na aktywizację społeczno- 
-zawodową40

.  
Potencjał podmiotów gospodarki społecznej jest jednak w Polsce w dalszym ciągu dosyć 

ograniczony. Poniżej pokrótce scharakteryzowano ilość podmiotów tzw. nowej gospodarki 
społecznej w Polsce w roku 2010, którą w części próbuje się zaszczepić także w systemie po-
mocy społecznej

41
:  

– Spółdzielnie socjalne (według danych z połowy roku 2010
42

 było 156 takich spółdzielni 
– choć można się też spotkać z szacunkami wskazującymi, że jest ich ponad 250

43
. Mniej wię-

cej połowa znajduje się w likwidacji). 
– Zakłady aktywności zawodowej (według danych PFRON z połowy 2010 roku, działało 

64 ZAZ, z których 37 prowadzonych było przez fundacje, stowarzyszenia i Caritas). 
– Centra integracji społecznej (według danych MPIPS z połowy 2010 roku istniało 66 

CIS, z których 45 prowadzonych było przez fundacje, stowarzyszenia lub społeczne podmioty 
wyznaniowe). 

– Warsztaty terapii zajęciowej (według danych PFRON na koniec 2009 roku, działało 662 
WTZ, z których 77% prowadzonych było przez organizacje należące do segmentu non profit, 
a 3% przez spółdzielnie). 

– Kluby integracji społecznej (według danych z lat 2008–2009, liczba KIS wynosiła ok. 
300 jednostek

44
; kluby te w znacznej części prowadzone są przez fundacje, stowarzyszenia 

i organizacje społeczne oraz społeczne podmioty wyznaniowe).  
Nie wszyscy podzielają entuzjazm związany z aktywizującymi programami polityki spo-

łecznej. W literaturze przedmiotu podnosi się także głosy ostrzegawcze na temat programów 
aktywizujących. M. Rymsza

45
 w jednym ze swoich artykułów wymienił mocne i słabe strony 

aktywnych programów społecznych. Do mocnych stron zalicza on: przekraczanie tradycyjnych 
podziałów ideologicznych na zwolenników i przeciwników państwa opiekuńczego; wykorzy-
stywanie potencjału społecznego i ekonomicznego trzeciego sektora; odrzucenie demotywują-
cej zasady dekomodyfikacji

46
. Do słabych stron zalicza m.in.: ryzyko tworzenia nieproduktyw-

nych miejsc pracy; zjawisko stygmatyzacji i związane z tym ryzyko przeciwskuteczności pro-

                                                           
40  Tamże. 
41  Za: J. Herbst, S. Nałęcz, Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej, w: Polityka aktywizacji 

w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Warszawa 2011, 
s. 120–121. 

42  Por.: www.bazy.ngo.pl. 
43  Por.: C. Miżejewski, Spółdzielnie socjalne – nowe otwarcie, www.ekonomiaspoleczna.pl, 07.09.2010. 250 aktyw-

nych spółdzielni tego typu figuruje też w rejestrze REGON z października 2010 r.  
44  T. Schimanek, Ekspertyza dotycząca wybranych zagadnień ekonomii społecznej w Polsce (materiał niepublikowany 

– ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), Warszawa 2009.  
45  M. Rymsza, Rola służb społecznych w upowszechnianiu programów aktywnej polityki społecznej, w: Aktywizacja, 

partnerstwo i partycypacja – wymiary odpowiedzialnej polityki integracji społecznej, M. Grewiński, J. Tyrowicz 
(red.), Warszawa 2007.  

46  Zasada dekomodyfikacji, czyli pełnego uniezależnienia sytuacji dochodowej obywateli od ich aktywności na rynku 
pracy stanowiła jądro skrajnej wersji państwa opiekuńczego, którą reprezentowały przede wszystkim siły socjalde-
mokratyczne. W myśl tej zasady wsparcie socjalne miało następować za „obywatelstwo”, a nie za gotowość i chęć 
przystąpienia do programów aktywizujących. Zasada ta była od początku kwestionowana przez krytyków welfare 

state. Więcej na ten temat zob. G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990; 
L.M. Mead i in.: From Welfare to Work. Lessons from America, London 1997. Cyt. za: M. Rymsza, Rola służb spo-

łecznych w upowszechnianiu programów aktywnej polityki społecznej, op.cit. 



 19 

gramów aktywizujących; ryzyko częściowej delegitymizacji socjalnej funkcji państwa przez 
koncepcję aktywnej polityki społecznej. Innym problemem programów aktywizujących, reali-
zowanych w ramach gospodarki społecznej są ich bardzo wysokie koszty, przy relatywnie 
przeciętnej efektywności i skuteczności. Wystarczy prześledzić budżety projektów inkluzyj-
nych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, aby stwierdzić, że 
nakłady na reintegrację społeczno-zawodową osób wykluczonych są dosyć wysokie w stosun-
ku do rzeczywistych efektów, jakie przynoszą. Tym bardziej, że instytucje implementujące 
projekty i programy UE zadowalają się efektywnością brutto a nie netto, odnoszoną dodatkowo 
do grupy kontrolnej. Oznacza to w praktyce, że rzeczywista efektywność społecznych progra-
mów i projektów UE może być nawet dwukrotnie niższa aniżeli wykazują to oficjalne dane 
instytucji zarządzających programem

47
. 

Innymi problemami, które wiążą się z instytucjami gospodarki społecznej i filozofią eko-
nomii społecznej w Polsce, a podkreślanymi w coraz liczniejszej literaturze przedmiotu są:  
– niski potencjał ekonomiczny gospodarki społecznej i niewielki jej udział w PKB,  
– niewielka ilość osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych i CIS-ach,  
– ograniczona liczba samych podmiotów a tym samym także beneficjentów tego systemu,  
– problemy z nazwą samej ustawy o zatrudnieniu socjalnym, gdyż KIS-y i CIS-y realizują 

różne inne usługi reintegracji społeczno-zawodowej; niektórzy twierdzą także, że nazwa nie 
jest właściwa, bo nie chodzi tu o zatrudnienie tylko o odzyskiwanie zdolności do zatrudnie-
nia, 

– zwraca się uwagę także, że podmioty gospodarki społecznej zatrudniają bez standardów, co 
powoduje tworzenie się „underemployment” – gorszych miejsc pracy, 

– nieprzygotowanie znacznej części kadr zarówno sektora publicznej pomocy społecznej jak 
i organizacji pozarządowych do idei ekonomii społecznej,  

– „creaming” beneficjentów ostatecznych – nastawianie się na udział w programach i projek-
tach aktywizacyjnych i gospodarki społecznej „elity” wśród osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym; wiele z osób najbardziej wykluczonych nie jest bowiem w stanie osią-
gnąć celów i rezultatów projektów, w ramach których prowadzi się działania aktywizacyj-
ne, 

– skuteczność i efektywność gospodarki społecznej – powstaje pytanie czy absolwenci za-
trudnienia socjalnego wchodzą na rynek pracy i jaki jest to % uczestników programów ak-
tywizacyjnych i ekonomii społecznej?  

Z pewnością za pozytywną tendencję trzeba uznać fakt, że w 2009 r. znowelizowano 
ustawę o spółdzielniach socjalnych wprowadzając następujące zmiany: 
– wprowadzenie możliwości tworzenia spółdzielni osób prawnych,  
– zmniejszono liczbę osób wykluczonych z 80% do 50% wszystkich uczestników spółdzielni,  
– wprowadzono bardziej elastyczne formy pracy w spółdzielniach socjalnych, 
– wprowadzenie klauzuli „społeczna” w prawie zamówień publicznych.  

Polityka aktywizacji i filozofia ekonomii społecznej są z pewnością niezwykle potrzebne 
w Polsce w zakresie realizacji zadań polityki społecznej. Pytanie, które stawiamy sobie dzisiaj 
jest jednak takie, czy implementacja tej polityki powinna być organizowana za pomocą syste-
mu pomocy społecznej, który ma szereg innych zadań (opiekuńczych, socjalizacyjnych, wypła-
ty świadczeń itd.)? Jeśli tak, to potrzeba tutaj wielu dalszych zmian – w tym obligatoryjności 
a nie dobrowolności w realizacji projektów systemowych POKL przez wszystkie OPS-y 
i PCPR-y w Polsce, obligatoryjności tworzenia KIS-ów i CIS-ów przy podmiotach pomocy 
społecznej, nowych etatów dla pracowników socjalnych i pracowników społeczności lokalnych 
i nowych wymagań kwalifikacyjnych dla kadr służb społecznych. Jeśli to nie zostanie wprowa-
dzone – polityka aktywizacji będzie miała charakter selektywny i wybiórczy, a idea ekonomii 

                                                           
47  Więcej o efektywności aktywnych programów i projektów społecznych zob. w: J. Tyrowicz, Efektywność progra-

mów reintegracji społecznej, w: Aktywizacja, partnerstwo i partycypacja – wymiary odpowiedzialnej polityki spo-

łecznej, M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Warszawa 2007.  
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społecznej będzie realizowana tylko przez organizacje pozarządowe i firmy odpowiedzialne 
społecznie, a nie przez sektor publiczny w ramach polityki pomocy i integracji społecznej.  

5. Aktywizacja i integracja wymaga partnerstwa i współpracy 

Jeśli paradygmat aktywizacji i integracji społecznej ma być z sukcesem dalej realizowany 
w systemie pomocy społecznej to w kreowaniu nowego modelu instytucjonalnego i służb spo-
łecznych w Polsce musimy zacząć przywiązywać znacznie większą uwagę do współpracy in-
stytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, z publicznymi służbami zatrud-
nienia oraz z firmami odpowiedzialnymi społecznie. W związku z tym, że urzędy pracy mają 
do czynienia z coraz trudniejszymi grupami bezrobotnych (w tym z osobami wykluczonymi), 
istnieje konieczność, aby ośrodki pomocy społecznej „przygotowywały” służbom zatrudnienia 
takich klientów administracji pracy, którzy są wyposażeni w podstawowe, kluczowe kompe-
tencje społeczne. Współpraca jest niezwykle istotna także z tego powodu, że w wielu miejscach 
Polski OPS-y znajdują się bliżej obywatela aniżeli odległe od miejsca zamieszkania urzędy 
pracy, usytuowane w miastach powiatowych i wojewódzkich. Organizacja prac społecznie 
użytecznych czy robót publicznych wymaga partnerskiej kooperacji międzyinstytucjonalnej 
służb zatrudnienia i pomocy społecznej, gdyż prace społecznie użyteczne są wykonywane 
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w miejscu za-
mieszkania lub pobytu osób je wykonujących i muszą być społecznie użyteczne dla społeczno-
ści lokalnej. Gmina (OPS) wnioskuje, a starosta (PUP) kieruje bezrobotnych do wykonywania 
takich prac. Zaletą tego instrumentu jest to, że praca na rzecz środowiska lokalnego powoduje, 
iż pomoc społeczna przestaje się kojarzyć tylko z przyznawaniem zasiłków, a poza tym lokalni 
pracodawcy są w stanie zmienić stereotypowe postrzeganie odbiorców pomocy społecznej, 
jako nieatrakcyjny zasób na rynku pracy. Podobnie jest w przypadku robót publicznych. Gmi-
na, w tym instytucje pomocy społecznej, jest jednym z tych podmiotów, który może organizo-
wać roboty publiczne dla bezrobotnych

48
.  

Podobnie współpraca powinna być zorganizowana z organizacjami pozarządowymi i fir-
mami prywatnymi, które mogą dostarczać różnorodnych usług społecznych. Tym bardziej, że 
coraz bardziej powszechne są procesy: prywatyzacji, urynkawiania i uspołeczniania usług spo-
łecznych w Polsce. Powodem takiej praktyki jest po pierwsze to, że państwo i sektor publiczny 
nie są w stanie poradzić sobie z ogromem zadań i zbyt szybko zmieniającą się rzeczywistością 
społeczną, a po drugie, w delegowaniu zadań podmiotom obywatelskim i prywatnym upatruje 
się realizacji bardziej racjonalnej, efektywnej i skutecznej polityki społecznej

49
.  

W procesie uspołecznienia, urynkowienia i/lub prywatyzacji systemu pomocy społecznej 
w naszym kraju można zaobserwować następujące zjawiska

50
: 

– organy władzy publicznej wycofując się z bezpośredniej realizacji pewnych zadań nie rezy-
gnują całkowicie z wpływu na ich wykonywanie, zachowując instrumenty kontroli i nadzo-
ru, wydawania zezwoleń, 

– proces urynkowienia polega na zlecaniu zadań bądź dopuszczeniu podmiotów prywatnych 
do świadczenia usług równolegle z pomiotami publicznymi,  

– zlecanie zadań przyjmuje formę partnerskiej współpracy lub powykonywania usług w zgo-
dzie z ustawą prawo zamówień publicznych.  

                                                           
48  Por.: z ciekawym artykułem na ten temat: J. Kowalczyk, Publiczne służby zatrudnienia a instytucje pomocy społecz-

nej, w: Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce – zasady, perspektywy i kierunki współpracy, 
S. Mazur, A. Pacut (red.), Warszawa – Kraków 2008, s. 142–163. 

49  Więcej na ten temat: M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, 
Warszawa 2009. 

50  Por.: T. Kamiński, Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna – w poszukiwaniu modelu relacji, w: Problemy spo-

łeczne, pomoc społeczna, praca socjalna – wymiar polski i europejski, J. Krzyszkowski, R. Majer (red.), Częstocho-
wa 2004, s. 21 i nast.  
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W myśl art. 2 ust. 2. ustawy o pomocy społecznej, organy administracji publicznej orga-
nizując pomoc współdziałają na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i spo-
łecznymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, związkami zawodowymi 
i osobami fizycznymi oraz prawnymi. Zlecanie zadań w pomocy społecznej jest współcześnie 
bardzo częstym zjawiskiem i obejmuje przekazanie jakichś kompetencji podmiotom niepu-
blicznym w formie umowy. W przypadku gdyby nie było zainteresowanych podmiotów niepu-
blicznych realizacją danych usług społecznych, wówczas orany samorządowe same musiałyby 
organizować tego typu usługi. Przedmiotem zlecania nie mogą być jednak wszystkie usługi. 
Zabrania się zlecanie następujących zadań: ustalanie świadczeń, opłacanie składek na ubezpie-
czenie społeczne i zdrowotne, wypłacanie świadczeń pieniężnych. Podmiotami przyjmującymi 
zlecenie nie mogą być: partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samo-
rządy zawodowe, fundacje partyjne.  

Powierzenie zadania przez organ publiczny odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu 
konkursu ofert. Tryb zlecania nawiązuje do prawa zamówień publicznych lub stosowania usta-
wy o działalności pożytku publicznego, zgodnie z którą powierzenie zadania następuje w wy-
niku otwartego konkursu ofert.  

Wydaje się, że proces uspołeczniania, urynkowienia i/lub w części prywatyzacji zadań 
publicznych w zakresie pomocy społecznej jest pozytywny, gdyż przyczynia się do podniesie-
nia efektywności, a często też jakości usług, a ponadto wzrasta dostępność do nich. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że prywatyzowanie usług społecznych może wywoływać uzasadnione 
niepokoje społeczne i nieść różnorodne zagrożenia. Nie zawsze bowiem przyczynia się ono do 
obniżenia kosztów i poprawy jakości, czasami powoduje konieczność płacenia za wcześniej 
darmowe usługi, może się też wiązać z nałożeniem jakichś obowiązków na obywateli

51
.  

Zakończenie  

Przyszłość pokaże, czy rozwiązania w duchu aktywnej polityki społecznej oraz ekono-
mii/gospodarki społecznej na stałe zostaną włączone w główny nurt systemu pomocy i integra-
cji społecznej. Dotychczasowy dorobek w tym zakresie nie uprawnia jeszcze do tego, abyśmy 
mogli postawić tu właściwe oceny. Z pewnością wiele zależy od tego, czy będzie chęć przeję-
cia wielu z tych inicjatyw i programów przez samorządy po zakończeniu finansowania europej-
skiego, a także od zmian legislacyjnych w ustawie o pomocy społecznej, które w większym 
stopniu otwierałyby możliwości do prowadzenia polityki aktywizacji. Tutaj duża rola progra-
mująca leży po stronie MPiPS, ale doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że brak jest w kie-
rownictwie resortu wizji i strategicznej wyobraźni na temat tego, dokąd zmierzamy z polityką 
społeczną w Polsce.  
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Organizacja pomocy społecznej a nowe koncepcje 

zarządzania
1
  

 

Wprowadzenie 

W literaturze o pomocy społecznej brak jest zainteresowania organizacją i zarządzaniem 
tym sektorem. Zarządzanie jest procesem złożonym, który można zdefiniować, jako określenie 
oczekiwań wobec ludzi i dopilnowanie, aby wykonali je w najbardziej efektywny sposób. Każ-
da organizacja ma cztery elementy: zasoby ludzkie, materialne, finansowe oraz zasoby infor-
macyjne. Zarządzanie to odpowiednie koordynowanie i wykorzystywanie tych zasobów do 
osiągania celów organizacji. Zadaniem kierownika jest łączenie i koordynacja zasobów po-
przez planowanie, czyli określanie celów; podejmowanie decyzji dotyczących wyboru najlep-
szych sposobów realizacji; organizowanie, czyli porządkowanie działań i zasobów oraz kiero-
wanie ludźmi i ich pracą na rzecz realizacji celów organizacji, a także kontrolowanie, czyli 
obserwacja realizowanych działań. Proces kierowania jest inny w małych (np. wiejskich) a inny 
w dużych (np. wielkomiejskich) organizacjach wymagających wielopoziomowego zarządzania. 
W małych organizacjach wszystkie te funkcje mogą być realizowane przez jedną osobę. Wiel-
kość organizacji wymusza wielopoziomowość zarządzania, choć zaleca się, aby ilość pozio-
mów organizacyjnych nie przekraczała trzech. 

W klasycznych opracowaniach R. Rowbottoma i D. Billisa
2
 pokazany został pięciopo-

ziomowy model organizacji pomocy społecznej. Autorzy przedstawili zależność między po-
ziomem organizacji pracy a zakresem i jakością odpowiedzialności: najwyższy poziom to cał-
kowita władza dyrektorów i ich zastępców. Określają oni organizację usług na danym obszarze 
i utrzymują zewnętrzne kontakty z innymi organizacjami. Władzę w zakresie dostarczania 
usług posiadają kierownicy działów i ich zastępcy wykorzystując istniejące środki dla zaspoko-
jenia potrzeb wewnątrz organizacji i społeczności. Bieżące dostarczanie usług zapewniają kie-
rownicy rejonowi, szefowie zespołów. Tutaj rozwijane są procedury oceny potrzeb oraz bieżą-
ca organizacja pracy. Starsi pracownicy pomocy środowiskowej prowadzą wywiady środowi-
skowe, odpowiadają za prowadzone przypadki, nadzorują podległy personel, przydzielają pracę 
opiekunom. Szeregowi pracownicy socjalni i opiekunowie wykonują konkretne usługi, zbierają 
informacje, w sytuacjach wątpliwych konsultują się z bezpośrednim przełożonym. Oczywiście 
taka struktura rzadko występuje w czystej formie. Ludzie często działają na różnych poziomach 
równocześnie, a wynikać to może z braku personelu, niewłaściwych obciążeń pracą itp.  

Obok uniwersalnych zasad organizacji i zarządzania we wszystkich jednostkach organiza-
cyjnych pomocy społecznej trzeba uwzględnić takie czynniki jak uwarunkowania historyczne 
i globalne, na poziomie państwa opiekuńczego oraz konteksty regionalne i lokalne. Czynniki 

                                                           
1  W prezentowanym artykule wykorzystano treści zawarte w napisanej przez autora części przygotowanego wspólnie 

z Barbarą Kowalczyk rozdziału Modele sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organiza-

cyjnych pomocy i integracji  społecznej zawartej w przygotowanym (pod redakcją Ryszarda Szarfenberga) Krajo-
wym Raporcie Badawczym Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług 

i modeli instytucji, Wydawnictwo WRZOS, Warszawa 2011. 
2  Koncepcja przedstawiona w: R. Rowbottom, D. Billis, The Stratification of Work and Organizational Design, Hu-

man Relations 1977, nr 1. 
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historyczne to koncepcje przyjęte w przeszłości i oddziałujące na współczesne rozwiązania. 
W Polsce oznacza to długą nieobecność państwa w sferze socjalnej i tradycję zaangażowania 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Uwarunkowaniami ponadnarodowymi są procesy globalizacji 
i europeizacji, rozwiązania prawne i organizacyjne, programy i projekty unijne (znaczenie 
projektów systemowych). Do czynników ponadregionalnych zaliczyć trzeba instytucje central-
ne, tj. władze ustawodawcze i wykonawcze tworzące prawo socjalne oraz przekazujące środki 
finansowe na realizację zadań, resortowe instytucje pomocy społecznej i ich oddziały w urzę-
dach wojewódzkich (wydziały polityki społecznej). Czynniki regionalne i lokalne na poziomie 
samorządowego województwa, powiatu i gminy to regionalne i lokalne władze ustawodawcze 
(sejmik wojewódzki, rady powiatów i gmin) oraz wykonawcze (marszałkowie, starostowie, 
wójtowie), czyli bezpośredni zwierzchnicy organów samorządowej pomocy społecznej oraz 
powołane przez nich instytucje (regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra po-
mocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej). Do czynników oddziałujących na tym poziomie 
należą także organizacje infrastruktury społecznej regionu współpracujące z pomocą społeczną 
(urzędy pracy, szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, itp.), partnerzy spoza sfery socjalnej (lokalny 
biznes) współpracujący z pomocą społeczną. Czynnikami wewnętrznymi organizacji pomocy 
społecznej są jej zasoby ludzkie, metody i techniki pracy socjalnej, programy socjalne kiero-
wane do określonych kategorii klientów, zasoby materialne lokalnej pomocy (źródła finanso-
wania, wielkość i struktura nakładów, zasady podziału środków, baza lokalowa, wyposażenie, 
systemy, łączności, transport, itp.) struktura organizacyjna, itp.  

1. Struktura organizacyjna i zasoby ludzkie jednostek pomocy społecznej  
 

Wyniki badań empirycznych 
 

Zrealizowane w roku 2010 ogólnopolskie badanie społeczne „Standardy usług w pomocy 
społecznej” dostarcza danych porównawczych dla analiz organizacji i zarządzania oraz stanu 
kadr pomocy społecznej w Polsce. Organizacja pracy ma charakter lokalizacyjny, terytorialny: 
pracownicy przydzieleni są do określonych obszarów lub posiada charakter kategorialny: pra-
cownicy przydzieleni są do określonych grup klientów. Najczęstszym sposobem podziału pracy 
(79%) jest kryterium lokalizacji – pracownicy przydzielani są do poszczególnych obszarów. 
Drugim pod względem częstotliwości występowania kryterium organizacji pracy jest podział 
na zespoły: administracyjny i merytoryczny.  

Analiza schematów organizacyjnych wskazuje na występowanie trzech typów rozwiązań 
w zakresie podziału zadań: na zespół administracyjny i merytoryczny zajmujący się pomocą 
społeczną; według typów usług; podział na komórki organizacyjne ds. określonych grup klien-
tów. Organizację pracy różnicuje typ jednostki pomocy społecznej. W istotny sposób na tle 
pozostałych wyróżniają się powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy 
rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu. W przypad-
ku tych instytucji wyraźnie częściej niż w pozostałych typach występują struktury dedykowane 
określonym rodzajom usług (59%) lub określonym grupom klientów. Występuje także zróżni-
cowanie regionalne, bowiem są województwa, w których najwięcej było wyodrębnionych 
zespołów stosownie do określonych typów usług: pomorskie (46%), zachodniopomorskie 
(42%) oraz opolskie (45%). Najrzadziej zaś taka organizacja pracy stosowana jest w instytu-
cjach w województwie świętokrzyskim (17%) oraz dolnośląskim (21%). Obok podziału regio-
nalnego występuje również zróżnicowanie ekonomiczne. Wyodrębnione zespoły do spraw 
konkretnych usług bądź grup częściej występują w instytucjach na terenie gmin bogatszych, 
a także w takich, które oferuję szerszą paletę usług. 

Badania Pentora i LBS wskazują, że średnia liczba zatrudnionych w jednostkach organi-
zacyjnych pomocy społecznej wynosi 14,4 przy czym najwyższą liczbą pracowników charakte-
ryzują się ośrodki pomocy społecznej w miastach na prawach gminy (44,3) oraz miejskie 
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ośrodki pomocy społecznej (31,1) zaś najmniejszą liczbą (9,4) wiejskie, gminne ośrodki pomo-
cy społecznej. W co drugim gminnym ośrodku pomocy społecznej pracuje od 6 do 10 ludzi, 
a w co czwartym wiejskim ośrodku liczba zatrudnionych nie przekracza 5 pracowników. Także 
tutaj występują zróżnicowania regionalne. Największa średnia liczba pracowników występuje 
w województwie zachodniopomorskim (22,7) oraz pomorskim (19,4) natomiast najmniejsza 
w województwach podlaskim (9,1) oraz świętokrzyskim (9,2). W blisko dwóch trzecich (60%) 
badanych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przedstawiciele kierownictwa de-
klarowali, że odczuwają braki kadrowe. Szczególnie często sytuacja taka występowała w miej-
skich ośrodkach pomocy społecznej (73%) i powiatowych centrach pomocy rodzinie (71%). 
Najczęściej poszukiwanymi specjalistami są pracownicy socjalni, osoby wykonujące usługi 
opiekuńcze oraz psychologowie. Analiza regionalna wskazuje, że najbardziej dotkliwe braki 
kadrowe występują w województwach: podlaskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko- 
-pomorskim. Badania dostarczyły także danych potwierdzających dramatyczne przeciążenie 
pracą pracowników socjalnych. Maja oni pod opieką średnio 99 rodzin. Obciążenie jest zna-
cząco zróżnicowane regionalnie. Największą średnią liczbę rodzin przypadającą na jednego 
pracownika socjalnego odnotowano w województwie świętokrzyskim – 170 rodzin oraz opol-
skim – ponad 140 rodzin, a najniższe na Górnym Śląsku gdzie pracownik socjalny miał pod 
opieką średnio 80 rodzin oraz w Małopolsce – 82 rodziny. Obciążenie różnicuje także wielkość 
gminy. W gminach najmniejszych (do 10 tysięcy mieszkańców) występowała najwyższa śred-
nia liczba rodzin na jednego pracownika (108,1), a podobna sytuacja występuje także w gmi-
nach średniej wielkości (od 10 do 20 tysięcy mieszkańców) gdzie średnie obciążenie wynosiło 
105,3 rodziny. Analiza jakości zasobów ludzkich w pomocy społecznej wskazuje na poprawę 
sytuacji w tym względzie. Choć ciągle dominują pracownicy socjalni bez specjalizacji, którzy 
stanowią średnio 22,6% wszystkich placówek, to 12,1% ogółu kadry stanowią pracownicy 
socjalni z I stopniem specjalizacji, zaś pracownicy socjalni z II stopniem specjalizacji stanowią 
średnio 2,4% wszystkich zatrudnionych. Najwyższe odsetki pracowników socjalnych pracują-
cych w terenie posiadających II stopień specjalizacji odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim 
(średnio 7,1%). Brak natomiast tego typu pracowników w województwach: łódzkim oraz opol-
skim. Pracownicy socjalni z II stopniem specjalizacji są zatrudnieni jedynie w 18% badanych 
ośrodków.  

 
 

2. Nowe tendencje w zarządzaniu pomocą społeczną3
  

 
Współczesne zarządzanie w sektorze publicznym, do którego należy także publiczna po-

moc społeczna, podlega w ciągu ostatnich lat radykalnym zmianom. Administracja publiczna 
musi stawiać czoła ograniczeniom i zadaniom, które nie istnieją w sektorze prywatnym (np. 
bezstronne zaspokajanie potrzeb obywateli/klientów, równy dostęp do usługi). Menadżerowie 
w sektorze publicznym powinni kierować się regulacjami prawnymi i dostarczać usługi, zma-
gając się z ograniczeniami i godząc różne grupy interesów. Jest to efektem ewolucji państwa 
i administracji publicznej, co podkreślają Jerzy Hausner i Stanisław Mazur

4
. Główne kierunki 

zmian to przejście od odpowiedzialności przedmiotowej do podmiotowej, od linearności 
w kierunku sieciowości, odejście od koordynacji biurokratycznej do partnerstwa i przywódz-
twa, od statyczności i niezmienności do dynamizmu i adaptacyjności, od niezawodności do 
probabilizmu, a także ewolucja państwa monocentrycznego ku dekoncentracji i decentralizacji. 
Opisywane zmiany w zarządzaniu publicznym wprowadzono w ostatnich dekadach minionego 

                                                           
3  W tej części wykorzystano artykuł J. Krzyszkowskiego, O potrzebie nowego zarządzania pomocą społeczną, 

w: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro, M. Czapka i L. Frąckiewicz (red.,) Mysłowice 2008.  
4  J. Hausner, S. Mazur, Od redakcji, „Zarządzanie publiczne” 01/2007. 
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wieku głównie w krajach anglosaskich pod hasłami zbliżenia administracji publicznej do go-
spodarki rynkowej dla poprawy jej racjonalności ekonomicznej

5
.  

Terminy new public management, a później public governance oznaczają nowe podejścia 
do administracji publicznej, co znajduje wyraz we wprowadzaniu instrumentów zarządzania 
jakością (ISO 9000, Total Quality Management itp.) pierwotnie używanych w gospodarce, 
gdzie systemowe podejście do zarządzania jakością upowszechniło się w latach dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku. Obecnie wiele organizacji w swojej strategii mocno akcentuje ele-
menty systemów zarządzania jakością, upatrując w nich skuteczne narzędzie pozwalające nie 
tylko osiągnąć satysfakcję klientów, ale także innych interesariuszy organizacji

6
. Takim działa-

niom sprzyja stosowanie ISO, bowiem jedną z cech znowelizowanych norm ISO serii 9000 jest 
ich uniwersalność. Oznacza to, że można je stosować praktycznie w każdej organizacji dostar-
czającej na rynek dowolne produkty (wyroby, usługi)

7
. Zalety wynikające z wdrożenia syste-

mów jakości ISO są związane z wprowadzaniem standardowych procedur sprawiających, że 
wyniki są bardziej przewidywalne a kadra zarządzająca ma większą kontrolę. Z drugiej strony, 
instrumenty ISO 9000 są często postrzegane, jako zbyt biurokratyczne, zbyt kosztowne i nie 
w pełni pokrywające się z procesem realizowania konkretnej polityki

8
.  

Wprowadzanie w celu zwiększenia efektywności działań pomocy społecznej metod orga-
nizacji i zarządzania stosowanych w świecie gospodarki rodzi pytanie, czy możliwe jest me-
chaniczne przeniesienie sposobów stosowanych w biznesie i innych działach administracji 
publicznej do całkowicie odmiennego obszaru, jakim jest pomoc społeczna. Organizacje go-
spodarcze, w tym instytucje sektora publicznego, jako swój istotny cel stawiają zysk bądź 
przynajmniej racjonalność ekonomiczną, a efekt ich działań jest wymierny (stopa zysku itp.), 
W pomocy społecznej celem działania jest udzielenie pomocy potrzebującym, a jej skala zależy 
od środków uzyskiwanych od państwa, i samorządu.  

Efekt działania pomocy społecznej jest niewymierny, trudny do sprawdzenia, uzależniony 
od wielu czynników. Swoiste są także uwarunkowania procesu zarządzania: specyficzny rodzaj 
klientów i ich potrzeb, znaczenie relacji interpersonalnych między pracownikami. Wyjątkowe 
znaczenie dla efektów działania mają w pomocy społecznej kontakty z otoczeniem, relacje 
z instytucjami, które kierują się często innymi celami niż pomoc społeczna (np. szkoły, szpita-
le, sądy, policja). Wszystkie działania zmierzające do naprawy stosunków między organizacją 
pomocową a światem zewnętrznym mogą jednak ponieść klęskę z braku dobrej woli lub zdol-
ności do współpracy z otoczeniem pracowników najniższego szczebla. Dodatkowym wyzwa-
niem dla kierowników pomocy są decentralizacja i specjalizacja, które wymagają sprawnej 
i efektywnej koordynacji integrującej cele i działania oddzielnych jednostek. Zależność od 
otoczenia rodzi potrzebę dobrych relacji z lokalnymi politykami i dziennikarzami, co nie jest 
łatwe, bowiem sektor pomocy społecznej bywa często przedmiotem gier politycznych lub me-
dialnych. Zarządzający pomocą menadżerowie muszą dostosowywać zarządzanie do zmien-
nych potrzeb klientów, co wymaga tworzenia nowych dostępnych i odpowiednich programów 
w warunkach zmniejszania środków materialnych przeznaczanych na pomoc społeczną, co 
wymusza obniżanie kosztów usług socjalnych, zmniejszenia ich ilości i pogorszenia jakości. 

Dostrzegając specyfikę zarządzania pomocą społeczną i nie kwestionując technicznej 
przydatności teorii i metod organizacji i zarządzania biznesem w pomocy społecznej, Veronika 
Coulshed

9
 podkreślała potrzebę jakościowo innego podejścia do tych kwestii wprowadzając 

koncepcję godnego zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej. To podejście stanowi 
próbę połączenia efektywności i skuteczności ze współczuciem i podtrzymywaniem celów 
humanistycznych organizacji pomocy społecznej. Wymaga ono od kierowników instytucji 

                                                           
5  H. Izdebski, Od administracji publicznej do public management,  „Zarządzanie Publiczne” 01/2007. 
6  M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Diffin, Warszawa 2004, s. 90–92. 
7  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s. 148. 
8  K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CEDEWU, Warszawa 2004, s. 39–41. 
9  V. Coulshed, Management in Social Work, Macmillan, 1990. 
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opiekuńczych połączenia umiejętności menedżerskich z interpersonalnymi, sprawności tech-
nicznej, z jakością etyczną działań pomocowych. Administracyjny styl zarządzania ma wpływ 
na pracowników socjalnych, którzy zachowują się zgodnie z zasadą: organizacja dostaje to, za 
co nagradza, co zmniejsza szanse skutecznej pomocy. Jakość świadczonych usług zależy 
w dużym stopniu od sprawności i efektywności organizacyjnej instytucji i tylko pracownicy 
socjalni zatrudnieni w dobrze zarządzanych placówkach pomocy społecznej są w stanie działać 
kompetentnie i wydajnie. Pracownicy socjalni są także zaangażowani w zarządzanie, ponieważ 
są rozliczani administracyjnie ze swej samodzielnej pracy. Oznacza to także, że każdy pracow-
nik socjalny w instytucji pomocy społecznej jest, lub może być, inicjatorem lub uczestnikiem 
zmiany. Reformy często są inicjowane od wewnątrz, nie trzeba być formalnie u władzy, aby 
wpływać na praktykę funkcjonowania agencji, choć oczywiście sposób angażowania w proces 
administracyjny pracowników socjalnych musi uwzględniać ich wiedzę w zakresie planowania 
i podejmowania decyzji, poszanowania dla drugiego człowieka itp. Równocześnie każdy pra-
cownik instytucji pomocy społecznej powinien rozumieć mechanizmy działania systemu 
i poznać techniki zarządzania, aby móc planować i realizować swoje działania oraz kontrolo-
wać wysiłki nie tylko w wąskim dotyczącym samego siebie zakresie, ale i w szerszym, bardziej 
systemowym kontekście. Pozwoli to na bardziej krytyczne spojrzenie na systemy oraz instytu-
cje i uchroni pracowników przed utratą podmiotowości, a w skrajnym przypadku rolą kozła 
ofiarnego ponoszącego koszty cudzych błędów. Przyjęte w Polsce, za krajami Zachodniej Eu-
ropy i USA, hasło aktywnej polityki społecznej oznacza odejście od pomocy społecznej opartej 
na masowych transferach socjalnych na rzecz upodmiotowienia i wzmocnienia (empowerment) 
poprzez aktywizację zawodową biernych dotąd świadczeniobiorców. Wymóg czynnej partycy-
pacji klientów w procesie pomocy postawił kadry publicznej pomocy społecznej przed nowy-
mi, wymagającymi dużego profesjonalizmu zadaniami.  

Analizy
10

 lokalnych organizacji pomocy społecznej z punktu widzenia możliwości ich 
wykorzystania jako instrumentu rozwiązywania problemów klientów i ich środowiska społecz-
nego wskazują, że najbardziej efektywnym sposobem działania jest wykorzystanie kapitału 
ludzkiego i kapitału społecznego lokalnej pomocy społecznej, czyli profesjonalizmu kierowni-
ków, pracowników socjalnych i sieci stosunków społecznych tworzących kapitał społeczny 
organizacji pomocy. W polskich realiach samorządowej i rządowej polityki obsady stanowisk 
kierowniczych, konieczność znajomości sektora opieki – dla dobrego nim zarządzania – nie 
jest kryterium wyboru. Pełnowartościowy kapitał ludzki gminnej pomocy to najmniej liczna 
grupa profesjonalistów. Dominują pracownicy posiadający zdecydowanie niższą przydatność 
dla organizacji i wymagający długofalowej polityki rozwoju zawodowego. Procesowi formal-
nej profesjonalizacji w wymiarze edukacyjnym nie towarzyszy profesjonalizacja warsztatowa. 
Ograniczony poziom wiedzy i umiejętności pracowników pomocy społecznej wynika także 
z pozamerytorycznych motywów wyboru i wykonywania zawodu, co skutkuje wypaleniem 
zawodowym (burnout), co zmniejsza satysfakcję zawodową, wywołuje chęć odejścia oraz 
pogarsza jakość obsługi klientów. Badanie działań kierownictwa instytucji pomocy społecznej 
wskazuje na brak systemów rekrutacji i selekcji personelu oraz programów adaptacji zawodo-
wej zatrudnionych, pozwalających na lepszą kontrolę napływu nowych pracowników oraz ich 
łatwiejsze przystosowanie do wymogów organizacji. Brak jest także systemów szkoleniowych 
dla rozwoju zawodowego oraz wsparcia zawodowego (superwizji), trudne są warunki pracy 
(baza lokalowa, wyposażenie materialne, itp.). Tylko częściowo ten stan rzeczy można wytłu-
maczyć uwarunkowaniami zewnętrznymi: sytuacją materialną samorządów lokalnych, brakiem 
nowych miejsc pracy oraz niesprzyjającą profesjonalizacji polityką kadrową władz lokalnych. 
Równocześnie na znaczenie profesjonalnego zarządzania wskazują badania

11
 przeprowadzone 

wśród odbiorców usług socjalnych. Podstawowe dla satysfakcji klientów jest ich podmiotowe 

                                                           
10  J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2005. 
11  J. Krzyszkowski, tamże.  
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traktowanie oraz rzetelność i kompetencja obsługi. Czynnikami decydującymi o zadowoleniu 
klientów są profesjonalna, dobrze zorganizowana pomoc oraz partnerskie relacje z klientem. 
Jako potrzebę podmiotowości klientów, ich świadomego udziału w procesie interwencji socjal-
nej, interpretować trzeba znaczenie, jakie przypisywano dostępowi do informacji o zasadach 
udzielania pomocy i procedur z nią związanych. Użytkownicy usług socjalnych podkreślali 
znaczenie prywatności, intymności relacji pomagania, które powinny być zapewnione przez 
odpowiednią organizację pracy ośrodka pomocy społecznej. Deklarowana potrzeba podmioto-
wości, prawa do godności pozwalają poddać w wątpliwość opinie o decydującym znaczeniu 
czynników materialnych dla zaspokojenia potrzeb klientów i rozwiązania ich problemów. 
W świetle cytowanych badań zakwestionować można przekonanie o wysokiej jakości kadr 
publicznego systemu pomocy społecznej oraz oczekiwaniach wyłącznie materialnej pomocy ze 
strony klientów.  

Dla jakości zarządzania w instytucjach pomocy społecznej kluczowe znaczenie posiada 
kapitał społeczny organizacji, czyli więzi społeczne z otoczeniem, lokalnymi aktorami instytu-
cjonalnymi oraz społecznością lokalną, na terenie której działają instytucje pomocy społecznej. 
Wyniki badań12

 dowodzą niskiej jakości relacji organizacji pomocy społecznej z otoczeniem. 
Władze lokalne nie są dobrymi partnerami dla kierowników i pracowników socjalnych, co 
wyraża się zarówno w postawach lokalnych elit politycznych, jak i wynikających z nich strate-
giach przyjmowanych przez samorządy wobec pomocy społecznej i problemów, którymi się 
zajmuje. Źródłem kapitału społecznego nie są także kontakty pomocy społecznej z organiza-
cjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Niewielka liczba i mały potencjał organi-
zacji pozarządowych powodują, że często nie są one znaczącym partnerem jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej. Budowie korzystnych relacji nie sprzyja także negatywne nasta-
wienie kadr publicznej pomocy społecznej do działaczy stowarzyszeń i fundacji. Są oni po-
strzegani, jako osoby niewiarygodne oraz niekompetentne, a także rywale konkurujący w wy-
ścigu po środki publiczne. Naturalnym źródłem kapitału społecznego oraz partnerami w działa-
niach wydawać się mogą inne publiczne podmioty pomocy społecznej, ale analizy wskazują na 
brak kooperacji pomiędzy podmiotami publicznymi w dziedzinie pomocy społecznej. Dla bu-
dowy partnerstwa lokalnego niezbędna wydaje się poprawa relacji z klientami, władzą lokalną, 
podmiotami publicznymi oraz organizacjami społecznymi. Dopiero dobre stosunki z wymie-
nionymi partnerami mogą zaowocować poprawą efektywności pomocy środowiskowej i dobrze 
rokować wprowadzanym w systemie zmianom. Organizacje pomocy społecznej działają  
w określonym otoczeniu i muszą odpowiadać na potrzeby danej populacji. Cele organizacji 
muszą być formułowane w oparciu o analizę potrzeb środowiska, do którego są skierowane. 
Jeśli menedżer pochodzi z innej dziedziny życia zawodowego niż pomoc społeczna i praca 
socjalna, powinien podjąć naukę teorii i praktyki pracy socjalnej, bowiem zarządzanie pomocą 
społeczną różni się od kierowania innymi organizacjami celem, finansowaniem, rolą pracowni-
ka i klienta, a także rolą otoczenia, a pomoc społeczna zależy od władzy lokalnej i opinii pu-
blicznej stając się niekiedy przedmiotem gier politycznych, co wymaga szczególnej wiedzy 
i umiejętności w zakresie public relations. 

 
 

3. Wnioski w zakresie organizacji i zarządzania  
 
Na pytanie, jakie modele organizacji pomocy społecznej powinno się wdrażać odpowiedź 

jest niejednoznaczna. Zależy to od wielkości organizacji, jej specyfiki i otoczenia. W małym, 
wiejskim, zatrudniającym kilka osób ośrodku pomocy społecznej bilans kosztów i zysków 
wskazuje, że wdrażanie zarządzania jakością przy pomocy ISO jest zbyt drogim i mało uży-
tecznym systemem. W dużej organizacji będącej częścią wielkomiejskiego samorządu teryto-
rialnego wdrożenie ISO daje wiele korzyści dla funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. 

                                                           
12  J. Krzyszkowski, tamże. 
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Inną kwestią są trudności i koszty wdrażania, bowiem choć normy serii ISO 9000 są coraz 
lepiej znane w polskich organizacjach to wdrażanie systemów jakości wciąż sprawia wiele 
problemów. Rozważając doświadczenia polskie we wdrażaniu systemów zarządzania jakością 
przez administrację publiczną, można stwierdzić, że jesteśmy dopiero na początku drogi, która 
ma zapewnić dostarczanie wysokiej jakości usług publicznych

13
.  

Przegląd literatury przedmiotu oraz badań empirycznych wskazuje, że do najczęstszych 
przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania systemu i w konsekwencji jego niskiej efektywno-
ści zalicza się: słabe zaangażowanie kierownictwa oraz brak dobrej znajomości norm ISO serii 
9000. W przypadku konieczności dostosowania pewnych mechanizmów czy struktur do wy-
mogów normy, może się okazać, że tak naprawdę najwyższe kierownictwo nie chce żadnych 
zmian i żąda wdrożenia systemu przy zachowaniu dotychczasowego status quo. Dlatego bardzo 
ważna jest klarowność kompetencji, decentralizacja i delegowanie. Kompetencje działów po-
winny być szczegółowo opisane i działy powinny ściśle ze sobą współpracować. Warto zasta-
nowić się, co zyska się dzięki wdrożonemu systemowi, zwłaszcza w instytucjach o mniej roz-
budowanej strukturze. Można wówczas opracować Wewnętrzny System Zarządzania, który 
także może usprawnić funkcjonowanie organizacji oraz podniesienie jakości świadczonych 
usług a nie wymaga tak dużego zaangażowania środków finansowych.  

Inną kwestią wymagającą rozważenia jest pytanie czy wdrożony system zarządzania jako-
ścią wg normy ISO 9001: 2009 jest jedynym i optymalnym systemem zarządzania funkcjonu-
jącym w usługach publicznych, czy też odwołując się do doświadczeń w innych krajach można 
byłoby się zastanowić nad zastosowaniem innych niż normy ISO systemów zarządzania jako-
ścią tj. na przykład systemu BEST VALUE oraz wykorzystanie szerokiej gamy wskaźników 
proponowanych przez ten system do oceny satysfakcji klienta. System BEST VALUE (najwyż-
sza wartość) jest systemem szeroko stosowanym w usługach publicznych w Wielkiej Brytanii. 
Niesie on za sobą dużą wartość poznawczą, gdyż jego wdrażanie jest narzucone samorządom 
lokalnym. Jest zakorzeniony w paradygmacie NPM (New Public Management), ale wybiega 
także poza ten paradygmat nawiązując do koncepcji „Modernizującego się Rządu”. System ten 
jest stosowany w samorządach lokalnych, gdyż dostarczane przez nie usługi są najbliżej oby-
wateli. W systemie tym podstawowe kryteria, które musi spełniać usługa publiczna to oszczęd-
ność, efektywność i produktywność. Wprowadzono wymogi, aby usługi publiczne dostarczane 
przez samorządy lokalne spełniały wysokie kryteria jakościowe. Obowiązkiem jest publikowa-
nie co roku planu wdrażania Best Value i wyników z roku poprzedniego. Poza tym dostarcza-
nie wszystkich usług musi być rewidowane, co 5 lat. Organem kontrolnym jest Komisja Audy-
torska audytująca plan wdrożenia i dokonująca inspekcji

14
. Komisja ta przeprowadza rewizję 

wyników działalności samorządu lokalnego posługując się również szeregiem wskaźników. 
Wskaźniki są podzielone na różne kategorie. Wyróżnia się wskaźniki ogólne oraz dotyczące: 
edukacji, usług socjalnych, strategii lokalnej, budownictwa mieszkaniowego, czystości, skła-
dowania śmieci, transportu, planowania, bezpieczeństwa publicznego i pożarów

15
. Innym moż-

liwym systemem zarządzania jakością jest tzw. Strategiczna Karta Wyników, która jest nieco 
podobna do systemu Best Value, gdyż opracowywana jest na podstawie wskaźników osiągnięć. 
Jej zaleta polega na tym, że pomaga stworzyć wskaźniki realizacji instytucji publicznej w spo-
sób zrównoważony, uwzględniający zarówno aspekty wewnętrzne instytucji publicznej jak, 
stronę finansową jej działalności, jak i otoczenie zewnętrzne w postaci odbiorców usług. 
W celu ominięcia tych przeszkód, zaczęto stosować w USA zaczerpniętą z sektora prywatnego 

                                                           
13  K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Cedetu PL, Warszawa 2004, s. 163. 
14  Jako ciekawostkę można podać, że audytorzy tej komisji m.in. fotografują np. zaniedbane podwórka, place zabaw dla 

dzieci, trawniki, budynki zagrażające przechodniom itp. Zdjęcia te są wykonywane cyklicznie i na podstawie zaob-
serwowanych zmian sprawdza się skuteczność administracji lokalnej. Jest to bardzo przydatne mieszkańcom, gdyż 
inspekcje lokalizują niebezpieczne miejsca. Gminy są również zmuszone do usuwania śmieci z terenów „niczyich” 
i dbania o wygląd miast i miejscowości. 

15  K. Opolski, P. Modzelewski, tamże. 
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metodologię i zaczęto wdrażać w sektorze publicznym Strategiczną Kartę Wyników
16

. Rozwa-
żyć można także zastosowanie Modelu Doskonałości EFQM, który został stworzony przez 
Europejską Fundację Zarządzania Jakością. Jest on mocno związany z koncepcją TQM i wy-
różnia cztery rezultaty polityki jakości. Najważniejszym rezultatem jest osiąganie zamierzo-
nych celów i porównywanie do innych. Podejście to jest bardzo mocno wspierane przez władze 
centralne w Wielkiej Brytanii, zarówno jako system wdrażania jakości, jak i sposób wdrażania 
systemu Best Value. Model EFQM może być przydatny do reorganizowania systemu zarządza-
nia, natomiast w ograniczonym stopniu służy do poprawy jakości usług. Zawsze istnieje ryzy-
ko, że model ten będzie używany, jako sposób zarządzania w oderwaniu od potrzeb i bez wcią-
gnięcia interesariuszy danej instytucji publicznej oraz że nie będzie wdrażany na niższych 
szczeblach organizacji. Wielka Brytania stworzyła projekt Benchmarkingu w usługach pu-
blicznych, stosując Model Doskonałości. Pomiędzy rokiem 1996 a 1998 ponad 100 instytucji 
sektora publicznego wzięło udział w tym projekcie, który zawierał m.in. samoocenę tych insty-
tucji. W Polsce model EFQM jest wdrażany m.in. przez Stowarzyszenie Konsultantów Umbrel-
la

17
. Wdrożenie EFQM zostało m.in. zalecone MOPR w Poznaniu. Wreszcie ostatnim z wy-

mienionych narzędzi zarządzania jakością jest Total Quality Management Jest to o wiele bar-
dziej złożone podejście do doskonalenia jakości niż normy ISO. W instytucjach publicznych 
w Polsce nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona, gdyż stanowi podejście holistyczne, obejmu-
jące wiele aspektów doskonalenia jakości. Wyraźne jest jednak coraz większe zainteresowanie 
TQM ze strony instytucji publicznych w Polsce. TQM jest to droga zarządzania instytucją 
publiczną na wszystkich poziomach od szczebla zarządzającego do pracowników pierwszej 
linii, w celu osiągnięcia satysfakcji klienta, poprzez ciągłe zaangażowanie pracowników i cią-
głe poprawianie procesów pracy wewnątrz instytucji publicznej. W odróżnieniu od ISO, gdzie 
występują szczegółowe procedury dotyczące odcinków pracy i wymogi ich realizacji TQM nie 
jest nakazowy, lecz motywacyjny. W TQM wprowadza się szkolenia wszystkich pracowników, 
aby mógł powstać wspólny mianownik porozumienia i celów firmy. Pracownikowi wyjaśnia 
się, jaka jest jego rola, zadania i cele, zgodnie ze strategią i taktyką firmy. TQM uważa się za 
metodę kierowania organizacją, stawiającą na naczelnym miejscu jakość, opartą na współdzia-
łaniu wszystkich pracowników, skierowaną na społeczeństwo przez zadowolenie klientów 
i zaspokojenie pracowników w długiej perspektywie. Model TQM wg. Oaklanda pokazuje, iż 
stosowanie norm ISO to nie wszystko, muszą istnieć także inne aspekty związane m.in. z po-
wszechnym i pełnym współdziałaniem wszystkich zainteresowanych przy wykorzystaniu róż-
norodnych narzędzi i technik.   

Ze względu na złożoność i stopień trudności wdrażania poszczególnych systemów zarzą-
dzania, instytucja publiczna powinna zacząć od wdrażania np. norm ISO by następnie przejść 
do całościowego zarządzania jakością TQM. W innym wariancie możliwe jest bezpośrednie 
wdrażanie Strategicznej Karty Wyników. Można również próbować dokonywać stopniowych 
zmian wzorując się na systemie Best Value, lub czerpiąc ze wszystkich systemów. Istotnym 
ograniczeniem mogą być kwestie finansowe. Administracja publiczna uczy się dopiero zarzą-
dzania przez jakość, ale można zaobserwować pozytywne zmiany w sposobie myślenia. Coraz 
większa liczba polityków i menadżerów instytucji publicznych zauważa konieczność poprawy 
ich funkcjonowania. Wybór konkretnego systemu może być zdeterminowany konkretnymi 
osiągnięciami we wdrażaniu jakości w administracji publicznej w Polsce, warto jednak pozo-
stać otwartym na nowe koncepcje przychodzące z krajów wysoko rozwiniętych.  

Dotychczasowe rozważania miały na celu analizę, jakie systemy zarządzania są użyteczne 
do właściwego zarządzania w pomocy społecznej, jak poprawić organizację pracy, zmniejszyć 
przeciążenie pracowników socjalnych działaniami administracyjnymi realizowanymi kosztem 
pracy socjalnej, zmniejszyć zagrożenie wypaleniem zawodowym, poprawić relacje z otocze-
niem organizacji socjalnej. Działaniom wewnątrz organizacji towarzyszyć jednak powinny 

                                                           
16  Tamże,  s. 73. 
17  Tamże, s. 77. 
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konieczne zmiany w położeniu kadr pomocy społecznej: Chodzi o ustawę o zawodzie pracow-
nika socjalnego podnoszącą pozycję tej profesji, walkę z pauperyzacją płacową oraz działania 
na rzecz podniesienia prestiżu, poprawy wizerunku. Podjęcia działań wymaga wzmocnienie 
organizacyjne i finansowe samorządowej pomocy społecznej na terenach niskozurbanizowa-
nych oraz wspieranie rozwoju sektora niepublicznego tj. organizacji pozarządowych, a także 
promowanie dobrych inicjatyw prywatnych w obszarach deficytu usług publicznych (np. usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania). W procesie reform nie wolno zapominać o znaczeniu 
właściwego zarządzania w pomocy społecznej, które wydaje się jego słabym ogniwem. Popra-
wa tego aspektu funkcjonowania systemu może poprawić jakość świadczonych usług.  
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Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce:  

perspektywy i bariery rozwoju 
 
 
 

1. Trzy kierunki zmian w pomocy społecznej po 1989 roku 
 
Budowa nowoczesnego systemu pomocy społecznej była jednym z pierwszych przedsię-

wzięć w sferze społecznej podjętych w ramach transformacji ustrojowej Polski. Przez ponad 
dwadzieścia lat, jakie upłynęły od plebiscytowych wyborów w czerwcu 1989 roku otwierają-
cych drogę do sformowania rządu przełomu, który podjął reformy ustrojowe, system pomocy 
społecznej wielokrotnie modyfikowano. Zmieniano prawne regulacje funkcjonowania służb 
społecznych, zakres i warunki dostępności udzielanych świadczeń, rozbudowywano system 
o nowe instytucje, włączając do niego kolejne placówki wsparcia i grupy klientów, a także 
(chociaż w mniejszym stopniu) uwzględniano nowe procedury działania służb społecznych. 
Ale przez cały ten czas podstawę systemu pomocy społecznej stanowiły (i nadal stanowią) te 
same, w swej konstrukcji i filozofii działania, ośrodki pomocy społecznej. Można więc mówić 
o instytucjonalnej ciągłości pomocy społecznej w latach 1990–2010, ciągłości znacznie więk-
szej niż w wypadku innych instytucji zabezpieczenia społecznego czy szerzej – całej sfery 
społecznej. 

Nie oznacza to jednak, że stworzony, w pierwszych latach zmiany ustrojowej, system 
pomocy społecznej uległ następnie stagnacji. Wyróżnić można bowiem trzy zasadnicze strate-
gie rozwoju tego systemu i związane z nimi kierunki zmian: (1) postępującą instytucjonalizację 
pomocy społecznej (która jako taka sprzyja stagnacji i rutynizacji działań, ale nie daje się do 
nich sprowadzić), (2) decentralizację pomocy społecznej (związaną z rosnącą rolą samorządu 
terytorialnego w polityce społecznej i rozbudowę jego struktur) oraz (3) profesjonalizację służb 
społecznych (obejmującą przede wszystkim kwalifikowany trzon tych służb – pracowników 
socjalnych). Wszystkie trzy strategie wyznaczone zostały przez rozstrzygnięcia decydentów 
publicznych podjęte na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, ale wytyczone wówczas 
kierunki zmian znalazły kontynuatorów i są „żywe” także dzisiaj.  

Przez instytucjonalizację pomocy społecznej należy rozumieć samo jej budowanie jako 
wyodrębnionej instytucji zabezpieczenia społecznego. Przypomnijmy, że jedną z pierwszych 
decyzji premiera Tadeusza Mazowieckiego, podjętą jeszcze w 1989 roku, było przeniesienie 
opieki społecznej z resortu zdrowia (oficjalna nazwa tego resortu brzmiała wówczas: Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej) do resortu pracy i spraw socjalnych, gdzie utworzono De-
partament Pomocy Społecznej

1
.  

W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nieprzypadkowo opieka społeczna funkcjo-
nowała przy ochronie zdrowia (w formie ośrodków opiekuna społecznego przy przychodniach 
i szpitalach), a działanie służb społecznych regulowane było przepisami jeszcze z okresu mię-
dzywojennego. W warunkach realnego socjalizmu opieka społeczna jako taka nie miała bo-
wiem politycznej legitymacji. Oficjalnie ubóstwo zostało w państwie socjalistycznym prze-
zwyciężone raz na zawsze, więc służby społeczne zajmowały się formalnie nieistniejącym 

                                                           
1  Więcej: M. Kozak, Rozwój służb społecznych po 1989 roku oczami praktyka, w: Pracownicy socjalni i praca socjal-

na w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 
(w druku). 
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problemem społecznym
2
. Problem ten jednak realnie istniał (co więcej, narastał wraz z pogłę-

biającym się kryzysem ekonomicznym centralnie sterowanej gospodarki) i wymagał zorgani-
zowanej interwencji państwa. Służby społeczne funkcjonowały więc, ale nie były eksponowa-
ne. W okresie stalinowskim praktycznie unicestwiono instytucjonalny i merytoryczny dorobek 
polskiej międzywojennej szkoły środowiskowej pracy socjalnej. Później opiekę społeczną 
reaktywowano, ale przy placówkach ochrony zdrowia. Intencją premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego, Jacka Kuronia – ówczesnego ministra pracy i polityki socjalnej oraz Joanny Staręgi-
Piasek – wiceministra w tym resorcie odpowiedzialnego za pomoc społeczną, było zbudowanie 
na bazie ośrodków opiekuna społecznego nowoczesnego systemu pomocy społecznej. Nurt 
instytucjonalizacji kontynuowany był w kolejnych latach

3
.  

Nurt decentralizacyjny przejawiał się w dążeniu do zakorzeniania instytucji pomocy 
społecznej w strukturach odradzającego się samorządu terytorialnego

4
. Zbudowanie sieci 

ośrodków pomocy społecznej było „odpryskiem” pierwszej reformy samorządowej z 1990 
roku, a powstanie powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnych ośrodków polityki 
społecznej (nazwa nieco myląca – chodzi o diagnostyczno-planistyczne podmioty jednoznacz-
nie usytuowane przez ustawodawcę w obrębie pomocy społecznej) – elementem drugiej refor-
my samorządowej z 1999 roku. Ważnym elementem strategii decentralizacyjnej było też wyod-
rębnienie w zakresie ustawowych obowiązków socjalnych państwa zadań własnych gminy 
i powiatu, finansowanych ze środków własnych obu samorządów

5
. W ten sposób decentraliza-

cyjną logikę budowania struktur administracji publicznej uzupełniono o podstawowe założenie 
komunitarystycznej

6
 filozofii pomocy społecznej: uznanie wspólnot lokalnych za społeczności 

odpowiedzialne za los swoich najsłabszych członków. 
Profesjonalizacja służb społecznych przejawiała się w podnoszeniu formalnych wymo-

gów, co do przygotowania zawodowego pracowników socjalnych. Nowy system kształcenia 
objął zarówno programy dokształcania pracowników socjalnych już aktywnych zawodowo, jak 
i stopniowo podnoszono wymogi dla nowych pracowników socjalnych: od obowiązku ukoń-
czenia przez nich studiów wyższych na jednym ze wskazanych kierunków do obowiązku ukoń-
czenia pracy socjalnej, jako wyodrębnionego kierunku kształcenia

7
. W latach dziewięćdziesią-

tych kształcenie w zakresie pracy socjalnej rozmijało się z funkcjonalną orientacją działań 
służb społecznych na zadania osłonowe (funkcja zasiłkowa pomocy społecznej). Można po-
wiedzieć, że standaryzacja kształcenia do pracy socjalnej wyprzedziła standaryzację świadcze-
nia pracy socjalnej, jako usługi

8
. W kolejnej dekadzie, wraz z upowszechnianiem się podejścia 

aktywizującego w polityce społecznej, rósł na znaczeniu postulat integracji treści kształcenia 
z praktyką zawodową przez dowartościowanie nurtu usamodzielniania klientów w działaniach 
służb społecznych (koncepcja wsparcia warunkowego) oraz aktywizacji samych służb, a nie 

                                                           
2  Kategorii wykluczenia społecznego wówczas jeszcze nie było, ale gdyby nawet funkcjonowało, byłoby jeszcze 

mocniej delegitymizowane jako nieistniejące w warunkach ustroju sprawiedliwości społecznej. 
3  Por.: J. Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, w: Reformy społeczne. Bilans dekady, 

M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004. 
4  Por.: J. Krzyszkowski, Między państwem, opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowa-

nia środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 
rozdz. 6; 10. 

5  Dotyczy to gmin, powiaty są bowiem w znacznym stopniu niesamodzielne finansowo, a ich funkcjonowanie opiera 
się na subsydiach z budżetu państwa. 

6  Należy jednak zaznaczyć, że sam ruch komunitarystów, będący kluczowym czynnikiem decentralizacji welfare state 
w państwach anglosaskich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, w Polsce jest praktycznie 
nieobecny. Dlatego nurt decentralizacyjny uzasadniany był bardziej przez odwołanie się nie do wspólnoty, ale lokal-
ności: potrzeby prowadzenia polityki społecznej na poziomie lokalnym. Por. A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Samo-

rządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2002. 
7  Więcej: J. Szmagalski, Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, w: Pracownicy socjalni i praca so-

cjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 
8  D. Trawkowska, Profesjonalizm w pracy socjalnej – perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń, 

V. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 135. 
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tylko ich klientów
9
. W kilku ośrodkach kształcenia akademickiego podjęto próby budowania 

„szkół pracy socjalnej” zogniskowanych na konkretnych teoriach czy podejściach
10

. W ostat-
nich zaś latach odkrywana jest praca socjalna z rodziną11

, a także obserwujemy renesans śro-
dowiskowej metody pracy socjalnej

12
. 

Zmiany we wszystkich trzech wymienionych wyżej kierunkach wdrażane były równole-
gle, wskutek czego efekty działań podejmowanych w ramach każdego z nurtów reformator-
skich nachodziły na siebie; częściowo wzajemnie się wzmacniały, a częściowo znosiły. Przy 
czym najsilniejsza okazała się strategia instytucjonalizacji, która w dużej mierze przesądziła 
o kształcie polskiej wersji decentralizacji pomocy społecznej oraz o wizerunku i tożsamości 
profesjonalizowanych służb społecznych. 

Decentralizacja pomocy społecznej została zredukowana do przekazywania samorządom 
lokalnym kolejnych zadań publicznych, jako ich zadań własnych, bez dbałości o analogiczną 
decentralizację systemu finansów publicznych. Było to efektem ubocznym strategii instytucjo-
nalizacji. Dlaczego? Elementem instytucjonalizacji, uzupełniającym tworzenie w ramach po-
mocy społecznej nowych placówek wsparcia jak ośrodek pomocy społecznej czy powiatowe 
centrum pomocy rodzinie, była zgoda zarządzających systemem

13
 na przejmowanie przez po-

moc społeczną kolejnych zadań publicznych i grup klientów – w imię zasady, że wielość zadań 
podnosi znaczenie wykonujących je służb14

. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku do po-
mocy społecznej trafili więc między innymi bezrobotni, którzy utracili prawo do zasiłku 
z Funduszu Pracy wypłacanego przez służby zatrudnienia oraz liczne rodziny z dziećmi na 
wychowaniu, gdy wprowadzono kryterium dochodowe, jako element selekcji uprawnionych do 
otrzymywania zasiłków rodzinnych. A w ramach drugiej reformy samorządowej do pomocy 
społecznej trafiły instytucje opieki zastępczej i rodziny zastępcze (te ostatnie, podkreślmy, jako 
usługodawcy, nie klienci

15
). Przykłady można mnożyć16

. Trudno zaś znaleźć posunięcia 
w odwrotną stronę: od selektywnych do powszechnych form wsparcia socjalnego. Problem 
pomocy społecznej polegał nie tylko na tym, że rosnąca liczba zadań prowadziła prostą drogą 
do rutynizacji i biurokratyzacji działań służb społecznych (podejście zindywidualizowane do 
klientów, które powinno wyróżniać programy selektywne stawało się fikcją), ale że wraz z za-
daniami nie powiększały się (w sposób proporcjonalny) zasoby finansowe. Reakcją obronną na 
deficyt finansowy był transfer odpowiedzialności finansowej w dół: do samorządów lokalnych 
przez zmienianie charakteru delegowanych im zadań: z zadań zleconych (za które płaci budżet 
państwa) na zadania własne (finansowane, co już zaznaczono, z dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego).  

                                                           
9  K. Piątek, A. Karwacki, Ku aktywności – aktywizacja podmiotów polityki społecznej, w: Partnerstwo – rodzina – 

równość – praca. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego jako wyzwanie dla polityki społecznej – doświadczenia 

z realizacji PIW EQUAL, K. Piątek, A. Karwacki (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2008. 
10  Kwestia ta wymaga odrębnej, pogłębionej analizy, która wykracza poza ramy tego opracowania. 
11  Por.: D. Trawkowska, Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciw-

działania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznych?, w: Praca socjalna wobec nowych obszarów 

wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzebny praktyki, K. Wódz, S. Pawlak-Czyż (red.), Wydawnictwo 
Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2008.; I. Krasiejko, Praca socjalna asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentro-

wanego na Rozwiązaniach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2011. 
12  Por:. P. Jordan (red.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej – renesans pracy środowiskowej, Centrum Aktywno-
ści Lokalnej, Warszawa 2007; M. Grewiński  B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspek-

tywa polityki i pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 
2011. 

13  Jak się wydaje, kluczowe znaczenie miało tu stanowisko zajmowane przez Joannę Staręgę-Piasek, długoletniego 
wiceministra w resorcie pracy, posłanki na Sejm i dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. 

14  M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?, ISNS Uniwersytet Warszawski i Tepis, Warszawa 
1998, rozdz. 3. 

15  M. Rymsza, Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu 

pomocy społecznej w Polsce, w: Z opieki w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, A. Kwak (red.), Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2006.  

16  Podobny pogląd reprezentuje zespół prof. Stanisławy Golinowskiej – por. S. Golinowska i inni, Dekada polskiej 

polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000, s. 137.  
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Wpływ instytucjonalizacji pomocy społecznej na profesjonalizację pracy socjalnej polegał 
na jeszcze innym przejawie redukcjonizmu w podejściu decydentów: przyjęciu, że praca so-
cjalna z założenia świadczona jest (powinna być) wewnątrz publicznej pomocy społecznej, 
a pracownikami socjalnymi są (powinny być) kwalifikowane kadry zatrudnione w placówkach 
współtworzących ten system. W ten sposób tożsamość zawodowa służb społecznych budowana 
była przez administracyjną przynależność tych służb do systemu publicznej pomocy społecz-
nej. Innymi słowy, warunkiem niezbędnym przynależności okazują się nie tyle kompetencje 
w zakresie skutecznego pomagania słabszym i niesamodzielnym (czyli pracy socjalnej) oraz 
odpowiednia praktyka zawodowa, ile zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego 
w placówce publicznej pomocy społecznej

17
. Takie podejście sprzyjało deprecjacji znaczenia 

pracy socjalnej w pomocy społecznej, jako usługi dodatkowej, uzupełniającej przyznawanie 
i wypłacanie świadczeń socjalnych oraz inne działania osłonowe. Najbardziej symptomatycz-
nym przejawem tego skutku ubocznego jest używanie przez pracowników socjalnych wywiadu 
środowiskowego nie, jako narzędzia diagnozy socjalnej, ale jako „podkładki” pod decyzje 
administracyjne o przyznaniu wsparcia.   

Nadmierna orientacja na strategię instytucjonalizacji doprowadziła nie tylko do pewnego 
zdeformowania pozostałych dwóch strategii zmian, ale stanowi zasadniczą (strukturalną) barie-
rę dalszego rozwoju pomocy społecznej, a przede wszystkim blokuje rzeczywistą profesjonali-
zację pracy socjalnej. 

 
 

2. Pomoc społeczna i praca socjalna w roku 2010 – wyniki badań 
 
W 2010 roku w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy społecznej i integracji społecznej”
18

 zrealizowane zostało kompleksowe badanie na 
reprezentatywnej losowo-warstwowej próbie aktywnych zawodowo pracowników socjalnych

19
. 

Wyniki badania zostały opublikowane w formie raportu w 2011 roku
20

. Celem badania było 
dokonanie pogłębionej diagnozy kondycji polskich służb społecznych oraz określenie ich po-
tencjału rozwojowego. Za pomocą tego badania chcieliśmy dowiedzieć się, jak przedstawiciele 
służb społecznych rozumieją pracę socjalną oraz określić poziom zainteresowania jej faktycz-
nym praktykowaniem. Ale przede wszystkim zamierzaliśmy zbadać wpływ procesu instytucjo-
nalizacji pomocy społecznej na tożsamość zawodową pracowników socjalnych; dowiedzieć się, 
na ile pracownicy socjalni postrzegają siebie, jako urzędników socjalnych zatrudnionych w pla-
cówkach pomocy społecznej, a na ile, jako kwalifikowanych specjalistów od prowadzenia 
pracy socjalnej, czyli jako przedstawicieli helping profession wykonujących zawód zaufania 
publicznego.  

Założyliśmy, że ponieważ procesowi „profesjonalizacji przez instytucjonalizację” w naj-
większym stopniu poddane zostały kadry ośrodków pomocy społecznej, to właśnie wśród nich 
przeważać powinna „orientacja urzędnicza”. Z kolei na peryferiach publicznej pomocy spo-
łecznej, w różnych specjalistycznych placówkach wsparcia, gdzie pracownicy socjalni stano-

                                                           
17  Więcej na ten temat: M. Rymsza, Pracownicy socjalni i paca socjalna w Polsce, w: Pracownicy socjalni i praca 

socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 
18  Projekt realizowany przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki. 
19  Badanie to zrealizowane zostało przez Instytut Spraw Publicznych. Zespół ekspertów Instytutu w składzie: dr Mario-

la Bieńko, dr Marta Łuczyńska, dr Tomasz Kaźmierczak, dr Marek Rymsza oraz Marek Dudkiewicz – konsultant 
metodologiczny przygotował narzędzie badawcze i zasady konstrukcji losowo-warstwowej próby oraz raport z bada-
nia; pilotaż i zasadnicze badanie przeprowadziła w terenie firma Quality Watch. Autor niniejszego artykułu był auto-
rem koncepcji badania i kierował pracami zespołu badawczego. 

20  M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po 

reformie systemu pomocy społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. W końcowej fazie procesu wy-
dawniczego znajduje się publikacja książkowa zawierająca pogłębioną analizę wyników badania: M. Rymsza (red.), 
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, op.cit. 
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wią jedynie uzupełnienie profesjonalnej kadry, orientacja na pracę socjalną powinna być, para-
doksalnie, największa

21
. W celu weryfikacji tej hipotezy skonstruowaliśmy trójwarstwową 

próbę badawczą22
 (warstwa pierwsza – pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, 

warstwa druga – pracownicy socjalni centrów pomocy rodzinie, warstwa trzecia – pracownicy 
socjalni wybranych specjalistycznych placówek wsparcia z pobrzeża publicznej pomocy spo-
łecznej) i porównaliśmy uzyskane rozkłady odpowiedzi na pytania dotyczące różnych wymia-
rów aktywności zawodowej badanych. Badanie jednoznacznie potwierdziło, że najwyższy 
poziom orientacji urzędniczej prezentują pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, 
a najsilniejsza orientacja na praktykowanie pracy socjalnej charakteryzuje badanych ze specja-
listycznych placówek wsparcia (zaliczyliśmy do nich placówki wsparcia dla osób bezdomnych, 
środowiskowe domy samopomocy oraz centra integracji społecznej): 

„Przeprowadzone analizy zebranego materiału empirycznego pozwoliły pozytywnie zwe-
ryfikować hipotezę o wpływie instytucjonalizacji pomocy społecznej na profesjonalizację pracy 
socjalnej i kształtowanie się tożsamości zawodowej pracowników socjalnych. Porównanie 
rozkładów odpowiedzi w trzech badanych grupach (…) unaoczniły przy tym, jak cennym śro-
dowiskiem dla rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej w Polsce są pracownicy socjalni z pla-
cówek specjalistycznych. Mają oni wyższy (zwłaszcza w stosunku do kadr ośrodków pomocy 
społecznej) poziom samooceny i zadowolenia z wykonywanej pracy, większe poczucie spraw-
stwa, bardziej systematycznie praktykują pracę socjalną. Respondenci z trzeciej warstwy wy-
raźnie częściej deklarowali świadome wybranie zawodu pracownika socjalnego, z kolei badani 
zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej częściej stwierdzali, że – w gruncie rzeczy – zade-
cydował o tym przypadek. Pracownicy socjalni z placówek specjalistycznych znacznie częściej 
niż pozostali badani deklarowali również, że raz jeszcze wybraliby swój zawód. Respondenci ze 
wszystkich trzech warstw wskazali na niski prestiż wykonywanego przez siebie zawodu, ale 
najbardziej pesymistyczni okazali się pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej. Bada-
ni z ośrodków byli również najbardziej niezadowoleni z otrzymywanego wynagrodzenia, cho-
ciaż jednocześnie zadeklarowali najwyższe zarobki. Z kolei pracownicy socjalni z placówek 
specjalistycznych zadeklarowali zarobki najniższe, ale byli mniej sfrustrowani od pozostałych 
z powodu osiąganych dochodów. Sygnalizowali ponadto najniższe poczucie stresu (najwyższe 
było wśród respondentów z ośrodków pomocy społecznej). Syndromy wypalenia zawodowego 
występują wśród badanych z trzeciej warstwy rzadziej niż wśród pozostałych respondentów. To 
naprawdę mocne i czytelne sygnały wyższej samorealizacji zawodowej respondentów z trzeciej 
warstwy”

23
. 

Pogłębione analizy zebranego materiału empirycznego przyniosły dalsze argumenty po-
twierdzające to ustalenie badawcze. M. Łuczyńska, porównując wyniki badania z 2010 roku 
(w zawężeniu do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej) z wynikami dwóch 
badań wcześniejszych (z 1988 i 1995 roku), uznała, że profesjonalizacja pracy socjalnej nastę-
powała w Polsce jedynie w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Później natomiast na-
stąpiła stagnacja, a nawet regres w tym zakresie

24
. Przede wszystkim nie została dla profesjona-

lizacji służb społecznych właściwie wykorzystana druga reforma samorządowa z 1999 roku. 
Decydenci mieli wówczas pomysł na rozbudowę instytucjonalną pomocy społecznej, ale – jak 
się okazało – nie mieli programu profesjonalizacji służb społecznych, zwłaszcza tych nowoza-
trudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie. M. Bieńko nakreśliła portret pracowni-

                                                           
21  M. Rymsza, Koncepcja badania ilościowego na próbie reprezentatywnej pracowników socjalnych, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2010, maszynopis.  
22  Opis metodologii badania i konstrukcji próby badawczej w: M. Rymsza, Założenia i tezy badawcze. Charakterystyka 

populacji pracowników socjalnych. Dobór próby, w: Czy podejście aktywizujące ma szansę?, M. Rymsza (red.), 
op.cit. 

23  M. Rymsza, Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. 

Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit.   
24  M. Łuczyńska, Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, w: Pracownicy 

socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 
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ków socjalnych zatrudnionych w powiatowych centrach, jako profesjonalistów o niejasnej 
tożsamości zawodowej, krytycznie oceniających warunki swej pracy

25
. Z kolei T. Kaźmierczak 

wskazał, że rosnące, począwszy od 2004 roku (to data uchwalenia nowej ustawy o pomocy 
społecznej), zainteresowanie służb społecznych aktywizującymi metodami wsparcia socjalnego 
nie przekłada się na jakość pracy socjalnej: kontrakt socjalny – najważniejszy instrument 
wsparcia warunkowego – stosowany jest schematycznie i rutynowo, jako narzędzie mające 
dyscyplinować klientów, ale już niekoniecznie mobilizować same służby społeczne do prowa-
dzenia realnych działań wspierających usamodzielnienie klientów

26
. 

Trafność najważniejszych ustaleń z badania ilościowego z 2010 roku potwierdziły wyniki 
przeprowadzonego równolegle przez Instytut Spraw Publicznych badania jakościowego, które 
objęło kadry ośrodków pomocy społecznej

27
. M. Granosik, konkludując wyniki tego drugiego 

badania, pisze wręcz o specyficznym zamknięciu pracowników socjalnych ośrodków, jako 
„konsekwencji umieszczenia pracy socjalnej w zbiurokratyzowanej strukturze instytucjonal-
nej”

28
, a M. Racław o deklaratywnym zainteresowaniu badanych samodzielnym praktykowa-

niem pracy socjalnej, ale faktycznym poszukiwaniu przez nich procedur, odgórnych wytycz-
nych, standardów – słowem o dominującej orientacji urzędniczej

29
. 

Dodajmy, że strategia instytucjonalizacji służb społecznych jest nadal kontynuowana, 
a dodatkowo uzupełniana o już nawet nieskrywane (przez przypisanie tym służbom tak zwa-
nych funkcji ukrytych), ale jawnie formułowane zadania z zakresu kontroli społecznej

30
. Orien-

tacja służb społecznych na kontrolę to coś więcej niż biurokratyzacja placówek wsparcia so-
cjalnego, to faktyczna eliminacja pracy socjalnej z pomocy społecznej. Pracownik socjalny 
w nowoskonstruowanych przez decydentów publicznych rolach zawodowych: koordynatora 
pracy asystentów rodziny

31
, a zwłaszcza koordynatora działań na rzecz przeciwdziałania prze-

mocy domowej opartych na koncepcji „zero tolerancji”
32

 staje względem swych klientów nie-
jako po drugiej stronie barykady. Zaznaczmy przy tym, że orientacja na funkcje administracyj-
no-kontrolne nie jest specyfiką Polski, ale przykładem szerszej współczesnej tendencji obser-
wowanej w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej do traktowania pomocy spo-

                                                           
25  M. Bieńko, Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na 

przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. 

Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 
26  T. Kaźmierczak, Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, w: Czy podejście aktywizujące ma szansę? 

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, M. Rymsza (red.), 
op.cit. 

27  Informacje o metodologii badania – M. Dudkiewicz, M. Granosik, M. Racław, Nota metodologiczna, w: Pracownicy 

socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, M. Dudkiewicz (red.), Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2011.  

28  M. Granosik, Rekonstrukcja uwarunkowań możliwości przekształceń / zmian organizacji codziennej pracy socjalnej 

w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecz-

nej a środowiskiem lokalnym, M. Dudkiewicz (red.), op.cit., s. 125. 
29  M. Racław, Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, w: Pracownicy socjalni: 

pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, M. Dudkiewicz (red.), op.cit. 
30  Pomoc społeczna zawsze łączyła w sobie elementy opieki i kontroli nad niesamodzielnymi członkami społeczeństwa 

– por. D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2005. Chodzi tu więc nie o sam fakt posiadania funkcji kontrolnych, ale o odwracające się proporcje. 
Zmiana systemu opieki społecznej w pomoc społeczną nie miała bowiem na celu zwiększenia funkcji kontrolnych, 
ale przeciwnie: zwiększenie działań usamodzielniających prowadzonych w duchu upodmiotowienia klientów (idea 
empowerment). 

31  M. Racław, Zmiany w pracy socjalnej z rodziną – w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją, w: 
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 

32  M. Rymsza, Reformowanie systemu opieki zastępczej w Polsce: od konsensusu do konfrontacji, w: Rodziny powie-

rzone publicznej trosce. Interdyscyplinarna debata nad mechanizmami zmian w systemie opieki zastępczej, 
D. Trawkowska (red.), (w druku). 
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łecznej, jako instytucji zarządzania underclass zwłaszcza w aspekcie opieki i wychowywania 
dzieci w rodzinach zaliczanych przez decydentów do „kultury ubóstwa”

33
. 

W ten sposób rozwój instytucji pomocy społecznej oraz urzędniczo-kontrolnych zadań 
i ról zawodowych pracowników socjalnych stają się podstawową barierą dla rozwoju kluczo-
wych aktywności, dla których instytucja pomocy społecznej i jej służby zostały powołane. To 
podstawowy paradoks polskiego systemu pomocy społecznej po dwudziestu latach jego funk-
cjonowania. Czy ten niekorzystny stan rzeczy można odwrócić? 

 
 
3. Wnioski końcowe i rekomendacje 

 
Potencjał rozwojowy polskich służb społecznych znajduje się obecnie na obrzeżach pu-

blicznego systemu pomocy społecznej. Chodzi o: (1) pracowników socjalnych zatrudnionych 
w specjalistycznych placówkach wsparcia, takich jak schroniska, noclegownie i inne ośrodki 
wsparcia dla osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności, środowiskowe domy samo-
pomocy dla osób psychicznie chorych i z zaburzeniami psychicznymi, centra integracji spo-
łecznej i inne placówki reintegracji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych na rynku 
pracy, hospicja dla osób w terminalnej fazie choroby itp., a także (2) przedstawicieli helping 
professions zaangażowanych w różne, mniej lub bardziej sformalizowane przedsięwzięcia 
pomocowe realizowane w sektorze pozarządowym: stowarzyszeniach i fundacjach

34
 oraz ko-

ścielnych podmiotach trzeciego sektora
35

. Nieprzypadkowo znaczna część specjalistycznej 
infrastruktury wsparcia prowadzona jest w Polsce (i nie tylko w Polsce) przez podmioty niepu-
bliczne. Nie chodzi tylko o dostrzeżoną już przez Williama Beveridge’a specyficzną funkcję 
socjalną voluntary organisations oferujących specjalistyczne wsparcie (względem standardo-
wych usług świadczonych przez publiczne social services) dla nietypowych grup klientów

36
, 

ale także o faktyczne możliwości prowadzenia pracy socjalnej. Pracowników socjalnych funk-
cjonujących na pobrzeżach publicznego systemu pomocy społecznej, ale praktykujących na co 
dzień pracę socjalną, należy traktować, jako ważną część służb społecznych, a ich doświadcze-
nia zawodowe wykorzystywać w programach kształcenia do pracy socjalnej. Administracja 
publiczna wszystkich szczebli powinna sprzyjać tworzeniu stanowisk pracy dla pracowników 
socjalnych we wszystkich rodzajach placówek wsparcia, a także w organizacjach trzeciego 
sektora prowadzących środowiskowe programy wsparcia niefunkcjonujące na zasadzie placó-
wek.  

Potrzebne są zmiany organizacyjne w podstawowych placówkach publicznego systemu 
pomocy społecznej: ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. 
W ośrodkach należy dążyć do administracyjnego rozdzielenia funkcji stricte socjalnej (zasił-
kowej) i pracy socjalnej. Jest to przedsięwzięcie obarczone sporym ryzykiem: praca socjalna 
prowadzona niezależnie od decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pozbawiona zosta-
je istotnych „bodźców”. Niemniej jednak dotychczasowe doświadczenia ośrodków jedno-
znacznie pokazują, że praca socjalna uzupełniająca działania osłonowe została faktycznie ze-
pchnięta na margines. Podejście praktykowane obecnie wyczerpało swój potencjał rozwojowy; 

                                                           
33  M. Racław, Zmiany w pracy socjalnej z rodziną…, op.cit. Por. też: N. Allew, Making Sense of the Children Act 

1989, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex 2008; B. Fawcett, B. Featherstone, J. Boddard, Contemporary Child 

Care Policy and Practice, Palgrave Macmillan, Besingstoke 2004.  
34  A. Barczewska-Dziobek, J. Dziobek-Romański, Działalność charytatywna i opiekuńcza organizacji pozarządowych 

– zagadnienia wybrane, w: Praca socjalna i pomoc społeczna. Aspekty teoretyczne – Kształcenie Aplikacja, M. Ma-
likowski (red.), Wydawnictwo „Sulima-Mana”, Rzeszów 1999.  

35  T. Kamiński, Instytucje kościelne w polskim systemie pomocy społecznej, w: Praca socjalna w organizacjach poza-

rządowych. Z problemów działania i kształcenia, B. Kromolicka (red.), Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 
2005. 

36  Lord W. Beveridge, Voluntary Action, George Allen and Unwin, London 1947. 
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zmiana organizacyjna wydaje się nieodzowna
37

. W ośrodkach pomocy społecznej warto stwa-
rzać warunki do rozwijania różnych metod, nurtów i szkół pracy socjalnej. To nie jest sytuacja 
przypominająca grę o sumie zerowej, gdy rozwój jednych nurtów szkodziłby pozostałym. Jest 
wprost przeciwnie. Rozwój jednych nurtów sprzyjać będzie rozwojowi innych: jest bowiem 
spore wolne pole do zagospodarowania. Na szczególną uwagę zasługuje rozwijanie pracy so-
cjalnej metodą środowiskową, gdyż – jak się wydaje – właśnie praca środowiskowa jest przez 
polskich pracowników socjalnych postrzegana, jako naturalny sposób współpracy z klientami, 
przekraczającej ustalanie uprawnień do zasiłków

38
. Z kolei powiatowe centra pomocy rodzinie 

powinny koncentrować się na budowaniu sieci współpracy lokalnej różnych instytucji, służb 
i organizacji, zorientowanych nie na pomoc poszczególnym osobom czy rodzinom, ale na zin-
tegrowanych programach wsparcia adresowanych do poszczególnych środowisk i na rozwią-
zywaniu w skali lokalnej różnych problemów społecznych.  

Konieczne jest szybkie zmodyfikowanie podejścia do pracy socjalnej z rodziną. Jest nie-
wybaczalnym błędem, że odkrycie przez pomoc społeczną potrzeby działań naprawczych 
w rodzinach biologicznych, jako warunku sine qua non de-instytucjonalizacji opieki zastęp-
czej

39
 doprowadziło do przyjęcia rozwiązań nie tylko wzmacniających tendencje odwrotne – 

instytucjonalizacyjne i kontrolne, ale dodatkowo tworzących nowe napięcia wewnątrz systemu: 
między pracownikami socjalnymi a asystentami rodziny. Nie należy powielać też błędu insty-
tucjonalizacji omówionego na wstępie niniejszego opracowania, a polegającego na odgórnym 
wprowadzaniu nowych zadań do systemu (tym razem z zakresu asystentury rodzinnej) przy 
cedowaniu kosztów na samorządy lokalne (sprzeciw tych ostatnich jest coraz bardziej widocz-
ny). Należy też przestać traktować pracowników socjalnych, jako agentów kontroli społecznej, 
którzy zamiast skutecznie i we współpracy z zainteresowanymi (nie tylko ofiarami, ale i spraw-
cami – jeśli jest to tylko możliwe) pomagać rodzinom dotkniętym problemem przemocy do-
mowej, mają gromadzić i przekazywać „do systemu” dane na temat sprawców i potencjalnych 
sprawców przemocy. Koncepcja „zero tolerancji” to podejście do wykorzystania głównie przez 
służby mundurowe (i też nie zawsze, i nie wszędzie), a nie rodzaj pracy socjalnej. Pracownik 
socjalny, jako oficjalny agent kontroli, stojący po drugiej stronie barykady, nie ma możliwości 
korekcyjnie oddziaływać na swoich klientów. Może tylko bardziej lub mniej skutecznie (prak-
tyka pokazuje, że raczej mniej) separować sprawców od ofiar. Tymczasem w logice pracy 
socjalnej interwencja socjalna nie jest celem samym w sobie, ale powinna stwarzać warunki do 
podjęcia działań naprawczych. A przyzwolenie na działania ze strony klienta jest „istotą po-
twierdzenia tożsamości zawodowej pracowników socjalnych”

40
. 

Wreszcie powrócić należy do tworzenia środowiskowej reprezentacji służb społecznych. 
Sytuacja po odrzuceniu przez decydentów publicznych projektu ustawy o pracownikach socjal-
nych nie jest sprzyjająca. Niemniej daje ona sposobność podjęcia działań inaczej profilowa-
nych niż wcześniejsze: zorientowanych nie na tworzenie quasi-związku zawodowego pracow-
ników publicznej pomocy społecznej, ale środowiskowej reprezentacji szerokiego nurtu  
helping professions, otwartego (na zasadzie członkostwa lub współpracy) na przedstawicieli 

                                                           
37  Więcej na ten temat: „Praca socjalna i zasiłki: razem czy osobno?”, w: T. Kaźmierczak, Pracownicy socjalni wobec 

nowych ról zawodowych, w: Czy podejście aktywizujące ma szansę?, M. Rymsza (red.), op.cit. 
38  Por.: M. Rymsza, W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych, w: Pracownicy 

socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, M. Rymsza (red.), op.cit. 
39  Postulat orientacji na pracę socjalną z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do opieki zastępczej był jedną 

z najważniejszych rekomendacji sformułowanych na podstawie badań monitoringowych funkcjonowania systemu 
opieki zastępczej po zmianach wprowadzonych w latach 1999–2000, sformułowanych już w 2005 roku – por.: 
M. Racław-Markowska, M. Rymsza, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, „Analizy i Opinie” 
nr 41, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa lipiec 2005. Na marginesie dodam, że będąc autorem koncepcji tego 
monitoringu, zrealizowanego w Instytucie Spraw Publicznych w latach 2004–2006, początkowo wzrost zaintereso-
wania decydentów publicznych pracą socjalną z rodziną traktowałem jako pozytywny efekt tego przedsięwzięcia 
badawczego. Przyjęte rozwiązania oceniam jednak zdecydowanie krytycznie jako w dużej mierze przeciw-skuteczne.  

40  Z. Butrym, Istota pracy socjalnej, „Zeszyty Pracy Socjalnej” nr 3, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1998, s. 67.  



 40 

nowych, nietypowych nurtów w pracy socjalnej, jak streetworking, animacja lokalna i inne. 
Reprezentacji koncentrującej swe działania na budowaniu tożsamości zawodowej służb spo-
łecznych wokół pracy socjalnej, jako kwalifikowanej profesji i usługi społecznej, na etyce 
i deontologii zawodowej, na idei świadczenia pomocy potrzebującym, jako zawodu zaufania 
publicznego, a nie działalności quasi-urzędowej. Tylko czy w środowisku pracowników socjal-
nych znajdą się chętni do podjęcia takiej pracy organicznej u podstaw? 
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Tworzenie się systemu opieki długoterminowej w Polsce – 

między służbą zdrowia a pomocą społeczną 
 
 

 
Wprowadzenie 

 
W Polsce nie został wyodrębniony dotychczas odrębny system opieki długoterminowej. 

Świadczenia z tego zakresu są wciąż rozproszone pomiędzy różnymi segmentami systemu 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza między służbą zdrowia a pomocą społeczną. Celem 
niniejszego artykułu będzie opisanie i w miarę możliwości wyjaśnienie tego stanu rzeczy oraz 
zasygnalizowanie możliwych i pożądanych kierunków jego zmian  

W pierwszej części pokazane zostaną funkcjonalne podstawy rozproszenia świadczeń 
w zakresie opieki długoterminowej między służbę zdrowia a pomoc społeczną, który to podział 
– w opinii autora – jest efektem dualnego statusu zarówno ryzyka niesamodzielności jak 
i usług, które w odpowiedzi na nią mogą być świadczone. W drugiej części dokonany zostanie 
przegląd instytucji i świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w ramach służby zdrowia 
i pomocy społecznej oraz te płaszczyzny gdzie oba segmenty stykają się ze sobą. W trzeciej 
części pokazane zostaną przesłanki i perspektywy przekroczenia podziału na służbę zdrowia 
i pomoc społeczną w kierunku wyodrębnienia osobnego sektora opieki długoterminowej. 

 
 

1. Socjalno-zdrowotny dualizm opieki długoterminowej 
 
W większości krajów zabezpieczenie opieki długoterminowej odbywa się częściowo 

w ramach systemu zdrowotnego a częściowo pomocy społecznej. Zatem podział ukształtowany 
także w Polsce nie wynika z partykularnego kontekstu instytucjonalnego, ale ma bardziej uni-
wersalną genezę. Można ją zrozumieć lepiej, wychodząc od tego, czym jest opieka długotermi-
nowa. W rozmaitych definicjach wskazuje się na zdrowotny jak i socjalny charakter tego typu 
świadczeń. W najnowszym raporcie OECD na temat opieki długoterminowej wskazuje się, że 
opieka długoterminowa to opieka nad osobami, które wymagają wielowymiarowego wsparcia 
w wykonywaniu czynności życiowych przez dłuższy okres czasu, a wśród owych czynności, 
określanym mianem ADL (activities of daily living for a long time) zalicza się kąpanie, ubiera-
nie, kładzenie do łóżka, które jest często wykonywane przez członków rodziny, niewykwalifi-
kowanych opiekunów bądź pielęgniarki

1
. Nieraz jednak w zakres czynności potrzebnych do 

samodzielnego funkcjonowania dodaje się także tzw. instrumentalne codzienne czynności 
(instrumental activities of daily living, – IADL), które wykraczają poza podstawową samoob-
sługę. Są to np. pisanie, czytanie, chodzenie po schodach, sprzątanie, przygotowywanie posił-
ków, samodzielne wychodzenie z domu, korzystanie ze środków transportu, przyjmowanie 
leków itd.

2
. Jeśli stałe wsparcie w zakresie tego typu czynności również włączymy w zakres 

opieki długoterminowej, przestaje mieć ona typowo pielęgnacyjny (kojarzony z służbami me-
dycznymi) charakter, a przesuwa się w kierunku domeny działania tradycyjnie przypisywanego 
służbom socjalnym. 

                                                           
1  Help Wanted. Providing and Paying for Long-Term Care, OECD 2011, s. 39. 
2  B. Więckowska, E. Szwałkiewicz, Usługi społeczne w opiece długoterminowej, w: Przeobrażenia sfery usług 

w systemie zabezpieczenia społecznego, M. Grewiński, B. Więckowska (red.), WSP TWP, Warszawa, s. 118. 
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Jeszcze bardziej ów medyczno-socjalny dualizm opieki długoterminowej uwypukla inna 
definicja jaką możemy przeczytać na oficjalnym portalu Komisji Europejskiej na temat polityki 
zdrowotnej. Stanowi ona, że „Opieka długoterminowa łączy szereg usług medycznych i socjal-
nych na rzecz osób, które z powodu przewlekłych chorób są upośledzone fizycznie lub umysło-
wo i zdane na pomoc osób trzecich w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Taką 
opiekę i wsparcie często zapewniają, przynajmniej w jakimś zakresie, opiekunowie niezawodo-
wi, np. krewni i przyjaciele”

3
. Definicja ta, choć uboższa względem poprzedniej o kilka ele-

mentów (np. brak tu wskazania na długotrwałość wsparcia ani wyszczególnienia czynności, 
które opieka długoterminowa obejmuje) w sposób bardziej bezpośredni pokazuje zarówno 
przesłanki opieki (fizyczne lub psychiczne trudności w wykonywaniu podstawowych czynno-
ści) jak i to, że usługi mogą mieć charakter i socjalny i medyczny. Biorąc pod uwagę wszystkie 
elementy zawarte w przytoczonych źródłach, uprawniają one do konkluzji, że potrzeby w za-
kresie opieki długoterminowej mają zakorzenienie medyczne, już sam charakter świadczeń jest 
raczej socjalny i to w szerokim rozumieniu. Widać to na przykładzie funkcji przypisanych 
poszczególnym instytucjom opieki długoterminowej w Polsce i ich realizacji. Dla przykładu 
dzienne domy pomocy społecznej prowadzą działalność nie tylko pielęgnacyjną (i prozdrowot-
ną w szerokim rozumieniu, np. rehabilitacyjną i promującą zdrowe starzenie się), ale także 
socjalno-bytową oraz kulturalno-integracyjną. Wizytacje jakich dokonuję wraz ze swoimi stu-
dentami w poszczególnych tego typu placówkach potwierdzają, że działania te są realizowane, 
a ostatnia ze sfer bywa szczególnie rozbudowana (wyjścia do kina, organizacja zajęć specjali-
stycznych). Owo przesunięcie wynika zarówno ze złożonych i prawdopodobnie rosnących 
potrzeb osób starszych, ale także z tego, że coraz powszechniejsze jest zrozumienie dla tego, by 
polityka społeczna nie tylko zaspokajała konkretne potrzeby, ale sprzyjała integracji i jak naj-
dłuższemu podtrzymaniu potencjału osób, względem których jest adresowana. Czy może to 
prowadzić do stopniowego przesuwania opieki długoterminowej ze sfery zdrowotnej ku socjal-
nej? Niekoniecznie. Zarówno w aspekcie zdrowotnym jak i socjalnym będzie konieczne roz-
szerzenie zakresu wsparcia. Odejście od pielęgnacji ku rehabilitacji i promocji aktywnego 
starzenia się, zaś w przypadku socjalnej, od świadczenia bytowych usług ku coraz większej 
integracji z otoczeniem to przewidywane i pożądane kierunki ewolucji opieki długoterminowej 
w przyszłości. To jednak rodzi dodatkową presję i wymaga racjonalizacji (której nie należy 
mylić z jej domyślnym, potocznym rozumieniem, czyli cięciami) w wydatkach na ten cel.  

 
 

2. Instytucje opieki i problemy ich funkcjonowania 
 
Polski system opieki długoterminowej w Polsce jest rozproszony w ramach szeregu seg-

mentów zabezpieczenia społecznego. Poza segmentem służby zdrowia i pomocy społecznej 
wypłacane jest tylko jedno świadczenie pieniężne – dodatek pielęgnacyjny. Uprawnione do 
niego są osoby, którym przysługują uprawnienia emerytalno-rentowe i jednocześnie są nie-
zdolne całkowicie do wykonywania pracy oraz mają – wydawane przez lekarza orzecznika 
ZUS bądź KRUS – orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wyjątek stanowią 
tu osoby powyżej 75. roku życia, którym dodatek przysługuje niezależnie od stopnia niesamo-
dzielności. We wszystkich przypadkach jego wielkość podlega waloryzacji i w 2011 roku wy-
niosła 181 złotych. Ze względu jednak na skromny zakres, można powiedzieć, że w całości 
publicznej opieki długoterminowej segment ubezpieczeń społecznych pełni marginalną rolę, 
zaś rdzeń systemu opieki długoterminowej stanowi tak jak w większości krajów instytucje 
służby zdrowia i pomocy społecznej. Przed przystąpieniem do zaprezentowania owych instytu-
cji i form opieki, warto jednocześnie zauważyć i z całą mocą podkreślić, że gros świadczeń dla 
osób niesamodzielnych (a zwłaszcza dotkniętych ryzykiem niedołęstwa starczego) jest dostar-
czanych poza systemem formalnym, najczęściej przez członków rodziny, a nieraz także zatrud-

                                                           
3  http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/long_term_care/io_pl.htm. 
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nionych w szarej strefie opiekunów. Choć wielkość tego sektora – właśnie ze względu na nie-
formalny charakter – jest trudna do uchwycenia, czynione są w tym względzie pewne szacunki.  

Z międzynarodowych badań porównawczych przytaczanych przez P. Błędowskiego wy-
nika, że w Polsce udział nieformalnego segmentu opieki długoterminowej jest ponadprzeciętnie 
wysoki na tle innych krajów rozwiniętych

4
. Jednocześnie z punktu widzenia dobrostanu spo-

łecznego to właśnie w tej sferze sytuacja jest najbardziej problematyczna. Brzemię odpowie-
dzialności spoczywające na rodzinie przy niewypracowanych dotąd instrumentach wsparcia 
rodzi szereg kosztów psychicznych, społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych. Toteż, jeśli 
chcemy ogarnąć wyzwania i przemiany systemu opieki długoterminowej niewskazane jest 
rozpatrywanie jego wyłącznie na linii służba zdrowia – pomoc społeczna, a przydałoby się 
patrzenie na niego szeroko w całej formalno-nieformalnej złożoności.  Jeśli jednak skupimy się 
na formalnym sektorze, który powinien być rozwijany i modyfikowany, nie ulega wątpliwości, 
że to służba zdrowia i pomoc społeczna odgrywają pierwszoplanową rolę, o czym świadczy 
choćby szeroki zakres usług opiekuńczych w obydwu systemach (tabela 1). 

 
Tabela 1. System instytucji i świadczeń opieki długoterminowej w Polsce 
 

 
System 

służby zdrowia 

Pomoc społeczna 
i świadczenia rodzinne  

(finansowanie budżetowe) 

System  
ubezpieczeń 
społecznych 

Świadczenia 
Pieniężne 

 
Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne 

Dodatek pielę-
gnacyjny 

Opieka za-
mknięta 
(stacjonarna) 

ZOL, ZPO,  
hospicja, oddziały geria-
tryczne i opieki paliatywnej 

Domy pomocy społecznej, 
rodzinne domy pomocy, 
środowiskowe domy wsparcia 

Otwarta 
(środowisko-
wa) 

Świadczenia pielęgniarki, 
lekarza I kontaktu 

Świadczenia opiekuńcze, specjali-
styczne św. opiekuńcze w domu 

Świadczenia 
usługowe  
i rzeczowe 

Półotwarta Jw. 
Dzienne domy pomocy społecznej, 
środowiskowe domy samopomocy 

 

 

Źródło:  Opracowanie własne: cyt. za: R. Bakalarczyk, Opieka nad osobami starszymi, w: Z godnością w jesień życia. 

Socjaldemokratyczny program dla osób starszych, M. Syska (red.), Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda 
Lassalle’a, Warszawa – Wrocław 2011, s. 56. 

 
Jak pokazuje tabela 1, zakres oferowanych usług jest w obydwu przypadkach zróżnicowany 

(składają się na to i formy stacjonarne i środowiskowe), aczkolwiek w segmencie zdrowotnym 
świadczenia mają charakter wyłącznie usługowy, podczas gdy w pomocy społecznej funkcjonują 
też świadczenia pieniężne. Enumeracja instytucji nie pozwala jednak uchwycić ważnych cech 
systemu opieki długoterminowej w Polsce, np. zakresu kompetencji poszczególnych instytucji 
wymienionych wyżej oraz tego jak się one wywiązują ze swoich funkcji. Raporty z przeprowa-
dzanych w ostatnich latach kontroli NIK niestety wskazują na szereg nieprawidłowości. Dla 
przykładu kontrola z 2010 roku mającą na celu ocenę prawidłowości kierowania osób do domów 
pomocy społecznej i finansowania ich usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a także oce-
nę realizacji przez gminy rozwoju usług opiekuńczych przyniosła wyniki bardzo ambiwalentne. 
O ile zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ich finansowania oceniono w miarę 
pozytywnie (mimo dostrzeżonego szeregu nieprawidłowości), o tyle negatywnie wypadła ocena 
działania gmin na rzecz rozwoju własnych zasobów usług opiekuńczych (tylko, w co czwartej 
gminie rozszerzono zakres tych usług), a także działania powiatów w zakresie rozwoju infrastruk-
tury opieki o charakterze ponadgminnym (w latach 2004–2010 w kontrolowanych powiatach 

                                                           
4  Źródło: The Cross-Atlantic, Exchange to Advance Long-Term Care, European Commission and AARP, Conference 

on Long-Term Care, 13.09.2006, Brussels, Belgium, s. 4, cyt. za: P. Błędowski, Ekonomiczne aspekty opieki długo-

terminowej w krajach UE, w: J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 331. 
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liczba ponadgminnych DPS-ów spadła, a połowa z nich nie osiągnęła wymaganych standardów)
5
. 

Jeszcze bardziej niepokojące wyniki przyniosła kontrola funkcjonujących w ramach służby zdro-
wia zakładów opiekuńczo-leczniczych, których ustawowym celem jest dostarczenie usług opieki 
długoterminowej osobom, które wyszły ze szpitala i nie wymagają już hospitalizacji a są czasowo 
lub na stałe niezdolne do samodzielnej egzystencji. Kontrola wykazała, co następuje: „Najwyższa 
Izba Kontroli negatywnie oceniła działania związane z kwalifikowaniem i kierowaniem pacjentów 
do zakładów opiekuńczo-leczniczych, skutkiem czego było m.in. to, że jedni przebywali w tych 
zakładach przez wiele miesięcy, a nawet lat – mimo że ich stan zdrowia tego nie wymagał, 
a innych wielomiesięczne oczekiwanie na miejsce w ZOL zmuszało do zapewnienia sobie innego 
rodzaju opieki. Stwierdzone nieprawidłowości były następstwem nie przestrzegania obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów, jak również braku nadzoru nad funkcjonowaniem tych zakładów 
ze strony ich organów założycielskich. Negatywnie oceniono również nieprzestrzeganie obowią-
zujących procedur przy przyjmowania pacjentów, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycz-
nej, zawyżanie odpłatności pacjentów za pobyt w ZOL, oraz niezapewnienie odpowiednich wa-
runków socjalno-bytowych’’

6
. 

Zestawiając oba raporty kontroli NIK widzimy, że w obydwu segmentach opieki długo-
terminowej – zdrowotnym i socjalnym – dochodzi do nieprawidłowości, przy czym w różnej 
skali. Mogą to być uchybienia na poziomie funkcjonowania placówek, ale często są to błędy 
w organizacji całego systemu na poziomie lokalnym. Lista nieprawidłowości wymagających 
korekty jest znacznie dłuższa, a bardziej szczegółowego i całościowego obrazu, każdego  
z osobna segmentu opieki długoterminowej dostarcza m.in. senacki raport ekspercki. Dowiadu-
jemy się z niego, że słabością jest nie tylko niedoskonały sposób realizacji istniejącego prawa 
(co badają właśnie kontrole NIK) ale, że źródła problemu tkwią w samym systemie prawnych 
regulacji, który jest nieskoordynowany, nieprzejrzysty i w wielu punktach nieodpowiadający 
społecznym potrzebom. W tym miejscu szczególnie godne podkreślenia są te mankamenty, 
które pojawiają się na styku obydwu segmentów a wiążą się z brakiem ich koordynacji. Szcze-
gólnie widać to na przykładzie przepychania kosztów opieki długoterminowej między poszcze-
gólnymi jej sektorami. Gminy na przykład kierują nieraz osoby niesamodzielne do finansowa-
nych ze środków publicznych ZOL – i zamiast DPS, ochrona zdrowia obarcza kosztami opieki 
pielęgniarskiej DPS lub wypisując ich ze szpitali „donikąd”.  

 
 

3. Przemiany organizacyjne w polityce opieki  
 
Opieka długoterminowa nie jest jednak układem stałym, ale podlega ona ciągłym prze-

mianom. Wynikają one z jednej strony z przemian demograficznych (starzenie się społeczeń-
stwa) ekonomicznych jak i kulturowych (dezintegracja instytucji rodziny i ograniczenie jej 
opiekuńczej roli), z drugiej zaś, także z pewnych trendów w polityce społecznej, które dostrze-
gamy na wielu innych polach. W zbiorowym opracowaniu na temat usług w systemie zabez-
pieczenia społecznego wyróżniono takie procesy jak decentralizacja, demonopolizacja, komer-
cjalizacja (w tym prywatyzacja i urynkowienie), uspołecznienie i menedżeryzacja polityki 
społecznej

7
. W części poświęconej opiece długoterminowej B. Więckowska i E. Szwałkiewicz 

koncentrują się na głównie na decentralizacji, demonopolizacji i komercjalizacji tego segmentu 
zabezpieczenia społecznego z podziałem na służbę zdrowia i pomoc społeczną8

. 

                                                           
5  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli kierowania osób do domów pomocy społecznej i finanso-

wania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego, Warszawa, marzec 2010, s. 11. 
6  Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych, War-

szawa marzec 2010, s. 16. 
7  Por.: M. Grewiński, Transformacja polityki społecznej w Europie – główne kierunki reorganizacji, w: M. Grewiński,  

B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego, WSP TWP, Warszawa 2011. 
8  Por.: B. Więckowska, E. Szwałkiewicz, Usługi społeczne w opiece długoterminowej, w: M. Grewiński, B. Więckowska 

(red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego, WSP TWP, Warszawa 2011. 
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Jeśli chodzi o decentralizację to zachodzi ona w obydwu segmentach. W przypadku po-
mocy społecznej polega ona na tym, że to ze środków własnych gminy a nie budżetu centralne-
go finansuje się koszty prowadzenia DPS (jest to więc decentralizacja fiskalna). Także opieka 
długoterminowa świadczona w ramach opieki zdrowotnej podlega decentralizacji (choć tylko 
administracyjnej) polegającej na tym, że środki z Narodowego Funduszu Zdrowia są przydzie-
lone regionalnym oddziałom, które decydują o ich przeznaczaniu na kontrakty z poszczegól-
nymi placówkami.  

W opiece długoterminowej zarówno realizowanej przez placówki służby zdrowia jak 
i pomocy społecznej daje się też zauważyć demonopolizację, polegającą na przekazywaniu 
realizacji zadań podmiotom niepublicznym – społecznym lub prywatnym. Taki proces zacho-
dzi w sektorze zdrowotnym i socjalnym, choć w różnej skali i tempie. W przypadku domów 
pomocy społecznej ich „formalna” struktura własnościowa w latach 2004–2009 była zasadni-
czo stała. Około ¾ liczby domów pomocy społecznej stanowi własność publiczną, zaś ¼ to 
placówki niepubliczne. Warto podkreślić, że dotyczy to tylko tych placówek, które działają 
oficjalnie, jako domy pomocy społecznej, tymczasem równolegle do tego rozwija się sektor 
placówek figurujących pod innymi nazwami (ale pełniących tego typu funkcje), dzięki czemu 
nie podlegają one standardom i kontroli ze strony lokalnych władz. Bardziej wyraźna jest de-
monopolizacja w sferze opieki długoterminowej w ramach sektora zdrowotnego. Tu proporcje 
między publicznymi a niepublicznymi zakładami opiekuńczymi jest niemal odwrotna niż to ma 
miejsce w przypadku DPS. Niepubliczne placówki stanowią 63% zakładów. Z kolei proces 
urynkowienia w ramach oficjalnego systemu zachodzi, aczkolwiek powoli (być może kataliza-
torem byłoby tu wprowadzenia bonów na opiekę, który świadczeniobiorca mógłby przeznaczyć 
na opiekę zgodnie z własnym uznaniem). Warto jednocześnie zauważyć, że równolegle do 
oficjalnych struktur rozwija się „czarny” rynek usług opiekuńczych.  

Można więc uznać, iż opieka długoterminowa podlega bardziej ogólnym trendom reorga-
nizacji polityki społecznej, choć w różnym tempie i skali. Tym, co powinno niepokoić jest to, 
że poszczególne procesy zachodzą tylko częściowo w obrębie formalnego systemu, a w dużej 
mierze poza nim. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju placówek opieki, które nie podlegają standar-
dom i kontroli, a także rozwoju rynku „środowiskowych” usług opiekuńczych w szarej strefie. 
Występowanie tych trendów jest niepokojące nie tylko dlatego, że wymykają się one domenie 
kształtowanej przy pomocy polityki publicznej, ale przede wszystkim dlatego, że w małym 
stopniu gwarantują one przestrzeganie praw świadczeniobiorców, co w przypadku osób zależ-
nych i nie zawsze mogących wyartykułować w pełni swoich potrzeb ani bronić własnych praw 
i interesów ma szczególne znaczenie. Występowanie tych zjawisk w połączeniu ze wcześniej 
zasygnalizowaną praktyką przepychania kosztów między sektorami, sprawia, że podmiotowość 
jednostki niesamodzielnej w systemie, który powinien jej służyć, jest bardzo ograniczona. Co 
więcej, okazuje się, że nie lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o podmiotowość osoby sprawu-
jącej opiekę, czego system niemalże nie uwzględnia. 

 
4. Poza służbą zdrowia i pomocą społeczną 

 

Charakterystycznym dla polskiego systemu opieki długoterminowej zjawiskiem, a niewy-
odrębnionym w analizie cytowanych autorek, jest to, co określiłbym mianem familizacji, czyli 
przerzucania odpowiedzialności za opiekę na rodzinę. Odpowiedzialność może odnosić się 
zarówno do (współ-) finansowania jak i do bezpośredniego świadczenia usług. Oba wymiary 
familizacji daje się zauważyć w polskim systemie opieki długoterminowej. Jeśli chodzi o bez-
pośrednie świadczenie usług to, jak już było mówione, w Polsce ma to miejsce często, gdy 
pielęgnacją (w zakresie ADL) jak i opieką w szerszym sensie (obejmującą także IADL) za-
miast służb medycznych czy socjalnych zajmuje się nieformalnie członek rodziny. Familizacja 
opieki długoterminowej może jednak zachodzić równocześnie na poziomie finansowania opie-
ki. Dotyczy to przede wszystkim osób, które znajdują się pod opieką nieformalną, ale po części 
także tych osób, które korzystają ze świadczeń w systemie instytucjonalnym. Jeśli chodzi 
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o opiekę nieformalną, ma to miejsce wówczas, gdy członek rodziny nie tylko zajmuje się pielę-
gnacją niesamodzielnego krewnego, ale sam ponosi koszt tego i nie jest wspierany materialnie 
przez państwo. Aczkolwiek bynajmniej nie jest to model bezalternatywny – możemy sobie 
wyobrazić systemy, w których również to członkowie rodziny stają się często świadczeniodaw-
cami, ale władze publiczne z tego tytułu zapewniają im finansowe (i nie tylko) wsparcie. Istnie-
je wiele instrumentów (szkolenia, zapewnienie opieki wytchnieniowej, tzn. zastępczej opieki 
na dłuższy czas nieobecności nieformalnego opiekuna, w związku z jego odpoczynkiem czy 
leczeniem, a także poradnictwo, możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, elastyczny 
czas pracy dla opiekunów itd.), które inne kraje stosują znacznie w większym zakresie niż to 
się dzieje w Polsce. 

Rodzimy system zabezpieczenia społecznego oferuje bardzo skromne i ograniczone pod-
miotowo wsparcie dla rodzinnych opiekunów. Jest to świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek 
opiekuńczy wypłacany podczas urlopu pracownika na czas opieki nad osobą zależną. Świad-
czenie pielęgnacyjne (na koniec 2011 roku wynoszące 520 złotych) przysługuje osobie, która 
w związku z decyzją o opiece nad osobą niesamodzielną nie podejmie pracy lub zrezygnuje 
z niej. Choć świadczenie to w 2009 roku przestało być formalnie selektywne (zrezygnowano 
z kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z niego), fakt, że jest ono niskie, 
może sprawiać, że wiele osób nie zdecyduje się na nie, mimo zaistnienia takiej potrzeby. Na-
tomiast w przypadku osób, które się na to zdecydują, kosztem tego jest ich dezaktywacja za-
wodowa, co również powinno być przesłanką do refleksji na ile ten instrument w obecnym 
kształcie jest funkcjonalny. Z kolei zasiłek opiekuńczy dla pracownika wynosi – w przypadku 
opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w wieku powyżej 14 lat – 2 tygodnie w roku, co 
w kontekście zapotrzebowania na opiekę długoterminową wydaje się okresem zbyt krótkim. 
Stan zbyt ograniczonego (w aspekcie podmiotowym jak i przedmiotowym) wsparcia dla opie-
kuna rodzinnego generuje dodatkowe koszty związane z jego dezaktywizacją zawodową lub 
osłabieniem wydajności, a także przede wszystkim z ryzykiem szybkiego wypalenia na skutek 
nadmiernego przeciążenia zajęciami opiekuńczymi. Wobec tego oszczędzanie publicznych 
środków na wsparcie tego typu może w dłuższej perspektywie przynieść znacznie większe 
i bardziej trwałe koszty dla systemu. 

Pewne elementy procesu familizacji na poziomie finansowania widzimy także w odnie-
sieniu do świadczeń otrzymywanych w systemie formalnym. Przy czym, występuje tu duże 
zróżnicowanie między poszczególnymi instytucjami w ramach służby zdrowia i pomocy spo-
łecznej. Dla przykładu finansowanie pobytu w domu pomocy społecznej ma w pierwszej kolej-
ności pochodzić ze środków świadczeniobiorcy (do wysokości 70% jego dochodu) a pozostałą 
część ma pokryć rodzina, a dopiero w dalszej kolejności gmina. Jednakże w praktyce – jak 
pokazała wspomniana kontrola NIK – w skontrolowanych gminach większość kosztów prze-
bywania osób w placówkach ponosiły właśnie gminy. Można to wiązać się z tym, że do DPS 
kierowane były głównie osoby nisko sytuowane i osamotnione. Tylko w przypadku niecałych 
9% pensjonariuszy pobyt ten był finansowany przez rodzinę. Odnotowano też przypadki osób 
zniechęcanych do pójścia do DPS przez rodzinę, która musiałaby ponieść koszty rosnące nie-
współmiernie szybko w porównaniu wzrostu zarobków, emerytur i inflacji 

9
. Dla części rodzin 

koszt opieki był postrzegany, jako zbyt wysoki, co wraz z innymi kulturowymi i psychologicz-
nymi wątpliwościami, mogło ograniczyć wolę decydowania się na korzystanie z domów pomo-
cy społecznej. Tym bardziej, że ich jakość w powszechnej opinii jest kojarzona negatywnie, 
z dużą nieufnością, (mimo, że ostatnie badania pokazują, że ich mieszkańcy ogólnie pozytyw-
nie oceniają panujące w nich warunki

10
) a podaż tych placówek nie zawsze odpowiada istnieją-

                                                           
9  Informacja o wynikach kontroli kierowania …, op.cit., Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, marzec 2010. 
10  Ł. Marek, Zmiany jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – raport 

z badań terenowych, w: „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje”, 13–14/2010. W kontekście jakości życia 
a zwłaszcza czynników ją determinujących, warto polecić monografię A. Mielczarka Człowiek stary w domu pomocy 

społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo akapit, Toruń 2010. 
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cym potrzebom. Rodzinny model opieki długoterminowej w Polsce nie wynika więc wyłącznie 
z uwarunkowań kulturowych, ale także z barier związanych z selektywnością dostępu do opieki 
instytucjonalnej przy jednoczesnym braku dostępu do opieki w ramach form prywatnych, 
z których korzystanie jest zbyt drogie i często pozostające poza kontrolą jakości ich świadcze-
nia. Rozbudowanie i koordynacja systemu formalnego, może wpłynąć na wielkość i strukturę 
sektora nieformalnego, aczkolwiek w obliczu wzrostu zapotrzebowania na świadczenia opie-
kuńcze, system nadal będzie działał na zasadzie wielosektorowości.  

 
 

5. Ku wyodrębnionemu systemowi opieki  
 

To jak ukształtuje się międzysektorowa konfiguracja w tym zakresie jest wciąż kwestią 
otwartą i takową pozostanie, gdyż system będzie podlegał ciągłej ewolucji, także pod presją 
czynników, których nie da się kontrolować, zwłaszcza bezpośrednio, przy pomocy polityki 
publicznej. Jednocześnie nie powinno zwalniać to od wysiłków poszukiwania najbardziej 
optymalnego modelu. W niniejszym artykule zostały już pokazane co poniektóre negatywne 
zjawiska na styku zarówno sektora formalnego i nieformalnego, jak i pomiędzy segmentem 
służby zdrowia i pomocy społecznej. Wydaje się, że ograniczyć te napięcia mogłoby wyodręb-
nienie funduszu, z którego finansowane byłyby świadczenia z zakresu opieki długoterminowej. 
Istnieje kilka modeli organizacyjnych realizacji tego postulatu. Może to wciąż pozostać zabez-
pieczenie o charakterze zaopatrzeniowym (budżetowym) z możliwością ewentualnego dodat-
kowego ubezpieczenia dobrowolnego

11
, ale może to również być wprowadzenie nowego po-

wszechnego i obowiązkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Idea ubezpieczenia pielęgna-
cyjnego cieszy się sporym poparciem wśród rodzimych badaczy tej problematyki, co znalazło 
wyraz w Zielonej Księdze Opieki Długoterminowej (aczkolwiek proponuje się tu wprowadze-
nie mechanizmu składkowego dopiero w dalszej fazie reformy, po wcześniejszym uporządko-
waniu i zmodyfikowaniu istniejących instytucji przy pomocy wprowadzenia ustawy pielęgna-
cyjnej). Za wprowadzeniem tego typu ubezpieczenia przemawia fakt, że z obecnych środków 
w systemie finansów publicznych (zwłaszcza w obliczu trudności budżetowych) trudno będzie 
zaspokoić rosnące potrzeby opiekuńcze, wobec czego zasadne wydaje się zasilenie łącznej puli 
zarządzanych publicznie nakładów na ten cel dodatkowymi środkami pochodzącymi ze skła-
dek.  

Istnieje jednak ryzyko oporu części zorganizowanych środowisk przed obciążeniem ich 
nowymi składkami (traktowanymi jako krypto-podatki). Przedsmak tego opinia publiczna 
miała wówczas, gdy pojawiły się sugestie, że władza może takie rozwiązanie wprowadzić, 
a jeden z partnerów społecznych – Pracodawcy RP – uznał to za zaciskanie pętli podatkowej na 
szyi Polaków

12
. Jaki będzie całościowy układ sił wśród przeciwników i zwolenników tego 

rozwiązania też nie jest pewne, aczkolwiek coraz powszechniejsze doświadczenie niesamo-
dzielności w wielu rodzinach i duże indywidualne koszty ponoszone przez nie z tytułu zaist-
nienia tego ryzyka, mogą zwiększyć ogólną akceptację dla solidarnościowego radzenia sobie 
z tym wyzwaniem. Nawet po uzyskaniu przyzwolenia na wprowadzenie ubezpieczenia pielę-
gnacyjnego pozostaje jednak szereg wątpliwości, według jakich reguł powinno ono funkcjo-
nować. Wśród postulowanych zasad, jakie wskazuje P. Błędowski, badacz i zwolennik ubez-
pieczenia pielęgnacyjnego, pojawia się m. in.: 
1) powszechny i obowiązkowy charakter;  
2) solidarność (przynajmniej w pierwszej fazie mogło to by mieć charakter repartycyjny, dzię-

ki czemu stosunkowo niska składka dawałaby szanse na w miarę wysokie świadczenia, zaś 
w dalszej przyszłości można pomyśleć o modelu kapitałowym);  

                                                           
11  Więcej na temat koncepcji dobrowolnego pielęgnacyjnego i przesłankach jego wprowadzenia można przeczytać, 

w: B. Więckowska, Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008. 
12  http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,185,rzadzacy-zaciskaja-podatkowa-petle-na-szyi-polakow.html 
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3) samorządność;  
4) możliwość wyboru świadczeniodawcy przez ubezpieczonego, co zwiększałoby jego pod-

miotowość względem instytucji realizującej świadczenia, a także mogłoby podnieść jakość 
usług. Do owego katalogu autor dodaje jeszcze zasadę: prymatu opieki środowiskowej nad 
stacjonarną oraz rehabilitacji nad pielęgnacją13

, przy czym są to już zasady nie tyle samego 
funkcjonowania ubezpieczenia pielęgnacyjnego ile ogólnie systemu opieki długotermino-
wej w Polsce.    

Choć wciąż zalecenia te nie przekładają się na realne zmiany prawne, to sprawa ta czę-
ściowo zaistniała w agendzie politycznej. W kadencji 2005–2007 powołany został przez Mini-
stra Zdrowia Zbigniewa Religę zespół ds. opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpie-
czeniu pielęgnacyjnym. Z kolei w Parlamencie minionej kadencji główną postacią inicjującą 
debatę w tym obszarze był senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji  Rodziny 
i Polityki Społecznej, pod którego kierunkiem powstał cytowany tu wielokroć ekspercki raport. 
Widać więc, że nawet na poziomie parlamentarnym zainteresowanie kwestią opieki długoter-
minowej przejawiali zarówno przedstawiciele ośrodków odpowiedzialnych za zdrowie działa-
jących w obszarze polityki społecznej, jak i ci działający w obszarze służby zdrowa. Zasadni-
czy kierunek zmian proponowanych w pracach zespołu senatora Augustyna zdaje się być roz-
winięciem ducha myślenia, jaki towarzyszył zespołowi powołanemu przez ministra Religę. 
Owa ciągłość daje szanse wierzyć, że możliwe będą płaszczyzny konsensusu w obliczu ko-
nieczności wprowadzenia reform w tym zakresie. Wkrótce okaże się czy w obecnym Parla-
mencie problematyka opieki długoterminowej znajdzie swoich reprezentantów, którzy by 
w końcu przeforsowali zmiany. Sprawa staje się coraz bardziej pilna, choćby ze względu na 
fakt, że przed nami nie tylko postępujący proces starzenia się społeczeństwa, ale także mające 
się dokonać niebawem wejście w wiek 80+ pokolenia powojennego wyżu demograficznego, co 
każe się spodziewać rosnącego popytu na opiekę długoterminową. 

 
 

Zakończenie 
 
Powyższe rozważania pokazują, że w Polsce wiele usług z zakresu opieki długotermino-

wej jest świadczonych nie tyle „pomiędzy” służbą zdrowia a pomocą społeczną, ile poza nimi, 
w sferze nieformalnej (głównie rodzinnej lub w szarej strefie). Wobec tego mówiąc o osadze-
niu instytucjonalnym opieki długoterminowej w Polsce, należałoby ją ulokować między służbą 
zdrowia, pomocą społeczną a rodziną. 

Charakterystyczna dla Polski familizacja opieki (zarówno na poziomie finansowania jak 
i świadczenia usług) może wynikać zarówno z czynników kulturowych jak i z braków organi-
zacyjnych i finansowych systemu formalnego opieki długoterminowej, co sprawia, że wiele 
rodzin zostaje w obliczu zaistnienia ryzyka niesamodzielności bez adekwatnego do potrzeb 
publicznego wsparcia. Ten model wydaje się – zwłaszcza w dłuższej perspektywie – nieracjo-
nalny, gdyż generuje trwałe, nieodwracalne bądź trudno odwracalne koszty, w postaci ubytku 
kapitału ludzkiego opiekunów (na skutek dezaktywizacji i utraty części kompetencji zawodo-
wych i społecznych jak i ich wypalenia zdrowotnego). Wobec tego zasadna wydaje się z jednej 
strony rozbudowa (przy jednoczesnym skoordynowaniu) segmentu formalnego, a z drugiej 
zmiana uwarunkowań funkcjonowania segmentu nieformalnego w kierunku większego wspar-
cia dla rodzinnych opiekunów.  

W ramach polityki publicznej świadczenia z zakresu opieki długoterminowej są zapew-
niane głównie w ramach służby zdrowia i pomocy społecznej, co jest zjawiskiem nie tylko 
polskim, a raczej zdaje się mieć zakorzenienie w samym charakterze ryzyka niesamodzielności 

                                                           
13 P. Błędowski, Potrzeba wprowadzenia społecznego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, w: Stan przestrzegania praw 

osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, raport RPO, B. Szatur-Jaworska (red.), Warszawa 2008, 
s. 74–75. 
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i istocie opieki długoterminowej. Choć samo ryzyko odnosi się do biologicznej kondycji czło-
wieka, usługi, jakie powinny być świadczone z tego tytułu mogą i powinny mieć nie tylko 
medyczny charakter, ale nastawione być na podniesienie jakości życia osoby niesamodzielnej 
w bardziej holistycznym sensie. Istnieją przesłanki, że zarówno w aspekcie medycznym jak 
i socjalnym opieka długoterminowa będzie wymagała coraz szerszego spektrum instrumentów. 
W wymiarze zdrowotnym poza pielęgnacją, powinna być to rehabilitacja i promocja zdrowia 
(także wśród osób, które już częściowo zdrowie straciły), zaś w wymiarze socjalnym powinno 
to być obok podstawowych świadczeń bytowych i związanych z samoobsługą, także działania 
aktywizacyjne i integracyjne. Te zjawiska już mają miejsce w przypadku osób, które korzystają 
z opieki instytucjonalnej, natomiast często nie mogą sobie na to pozwolić osoby, nad którymi 
opieka ma charakter nieformalny. Rozszerzaniu zakresu przedmiotowego opieki długotermi-
nowej będzie towarzyszyć rozszerzenie zakresu podmiotowego osób wymagających takiego 
formalnego wsparcia (w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz kurczeniem się poten-
cjału opiekuńczego rodzin), co rodzi ogromną presję na zwiększenie nakładów na ten cel. Spo-
łeczeństwo stoi więc przed wyzwaniem zarówno zracjonalizowania jak i zwiększenia wydat-
ków na ten cel. Zasadniczym dylematem będzie określenie zasad rozłożenia odpowiedzialności 
za to między sektory (publiczny, prywatny, społeczny, nieformalny) jak i techniki zabezpiecze-
nia (na ile ma być to system zaopatrzeniowy (budżetowy) a na ile ubezpieczeniowy (zasilany 
dzięki składkom). W kręgach eksperckich, do których zwróciły się władze parlamentarne ko-
lejnych kadencji, przeważa opinia, że system powinien być wzbogacony o element ubezpiecze-
niowy (powszechne ubezpieczenie pielęgnacyjne). Wydaje się, że w najbliższych latach po-
winna się odbyć poważna debata na temat wprowadzenia tego rozwiązania. 
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Wybrane aspekty instytucjonalne i prawne w pomocy  

społecznej 
 

 
Wprowadzenie 

 

Instytucje pomocy społecznej – w szerokim znaczeniu – stanowią jeden z kluczowych 
elementów polityki realizowanej przez władzę publiczną. Poza warstwą normatywną regulują-
cą formalne aspekty funkcjonowania podmiotów pomocy społecznej należy wskazać na obsza-
ry polityki społecznej, które w bezpośredni sposób determinują kształt i realizację pomocy 
społecznej. Rozważania na temat wybranych aspektów instytucjonalnych w pomocy społecznej 
należy zatem usystematyzować w dwóch obszarach – normatywnym oraz podmiotowym. 
W ramach niniejszego opracowania obszar normatywny będzie definiowany, jako system ak-
tów i zasad prawnych determinujących obraz pomocy społecznej (szerzej polityki społecznej) 
w Polsce. Należy tu przywołać np. takie akty prawne jak: Konstytucja RP

1
, ustawa o pomocy 

społecznej
2
 (dalej UoPS) ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

3
 oraz wa-

runkujący proceduralnie działalność pomocy społecznej kodeks postępowania administracyj-
nego

4
 (dalej k.p.a.). Obszar podmiotowy będzie rozumiany, jako system organów publicznych 

i pozarządowych realizujących politykę i pomoc społeczną. W ramach polskiego systemu 
podmiotów polityki społecznej należy wskazać na podmioty: ustawodawcze, wykonawcze, 
kontrolne, sądownicze

5
, lokalne i regionalne oraz pozarządowe. Zakwalifikowanie organów 

sądowniczych do katalogu podmiotów polityki (pomocy) społecznej jest uwarunkowane wła-
ściwością rzeczową poszczególnych segmentów wymiaru sprawiedliwości

6
. Należy tu wskazać 

na działalność takich wydziałów sądów powszechnych jak: wydziały pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych oraz wydziały rodzinne i nieletnich. Doniosłe znaczenie dla praktyki pomocy spo-
łecznej mają też sądy administracyjne (ich funkcje kontrolne i orzecznictwo) oraz organy 
przedsądowe tj. samorządowe kolegia odwoławcze.   

Podkreślenia wymaga znaczenie podmiotów samorządowych i pozarządowych, jako naj-
bardziej osadzonych w realiach pomocy społecznej i pracy socjalnej w środowisku lokalnym. 
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego 
(gmina, powiat, województwo) wymagają trwałego zaplecza organizacyjnego składającego się 
z odpowiednio zlokalizowanych instytucji. Zbudowanie architektury instytucjonalnej pomocy 
społecznej i szerzej polityki społecznej jest wyzwaniem dla władz publicznych o kluczowym 
znaczeniu, bowiem instytucje te muszą z jednej strony mieścić się w schemacie zasadniczego 
podziału kraju, z drugiej zaś strony muszą być dostępne dla możliwie największej liczby osób 
zainteresowanych usługami placówek. Uzupełnienie dla publicznych podmiotów pomocy spo-
łecznej stanowią organizacje trzeciego sektora, które szczególnie na gruncie lokalnym odgry-
wają ważną rolę dopełniającą katalog instytucji publicznych. Wyeksponowania wymaga też 

                                                           
1  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
2  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). 
3  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 

z późn. zm.). 
4  Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) tekst ujednolicony www.sejm.gov.pl. 
5  Patrz: J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2011, s. 288 i nast. 
6  Takie zakwalifikowanie wymiaru sprawiedliwości do katalogu podmiotów pomocy społecznej nie znajduje bezpo-
średniego odzwierciedlenia w koncepcji ustrojowej trójpodziału władzy ale jest wyrazem zastosowania funkcjonalnej 
optyki szerokiego postrzegania właściwości rzeczowej sądów. 
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kwestia kadry tych instytucji, która stanowi podstawowy czynnik efektywności prowadzonej 
pracy socjalnej w środowisku lokalnym. Pracownicy socjalni coraz częściej wspierani są przez 
wolontariuszy, a sam wolontariat staje się często sposobem na realizację potrzeby niesienia 
bezinteresownej pomocy innym. 

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowią istotny element systemu ad-
ministracji publicznej świadczącej usługi na rzecz polityki społecznej. Państwo realizuje zada-
nia z tego zakresu wykorzystując zdecentralizowane struktury samorządu terytorialnego oraz 
inne podmioty spoza sfery publicznej. Należy tu wskazać na takie podmioty jak: organizacje 
społeczne, Kościół i inne związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia, pracodawców oraz 
osoby fizyczne i prawne. Budowanie zdecentralizowanej polityki społecznej odbywa się 
w oparciu o poszanowanie kluczowej dla omawianego obszaru zasady subsydiarności. Pełny 
przegląd polityki społecznej realizowanej na szczeblu lokalnym i regionalnym nie może odbyć 
się bez nakreślenia – będącej przedmiotem rozważań – struktury organizacyjnej pomocy spo-
łecznej. Ten obszar stanowi domenę samorządu terytorialnego, a w szczególności jednostki 
podstawowej tj. samorządowej gminy. Zadania z zakresu pomocy społecznej zlokalizowane są 
w dużej mierze na poziomie gminnym. Na szczeblu powiatowym i samorządu wojewódzkiego 
zadania te mają charakter bardziej ogólny i podlegają nadal przesunięciom w ramach systemu 
terenowych organów władzy publicznej (szczególnie w relacji wojewoda – samorząd woje-
wódzki). Mimo, iż zadania zostały szczegółowo zakwalifikowane dla poszczególnych organów 
to należy podkreślić, że charakter zadań ich szczegółowość i adekwatność powinna wynikać 
z potrzeb artykułowanych przez poszczególne wspólnoty terytorialne. Zdefiniowane przez 
członków wspólnot potrzeby zarówno o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym powinny 
być traktowane jako kryterium priorytetowe w budowaniu nowych układów kompetencyjno- 
-zadaniowych, co w konsekwencji prowadzi do – jakże pożądanego na gruncie polityki spo-
łecznej – praktycznego respektowania zasady pomocniczości. 

Gmina w polskim systemie samorządowym stanowi podstawową jednostkę samorządu te-
rytorialnego. Oznacza to, że jest to podmiot publiczny zlokalizowany najbliżej obywatela, 
a przez to powołany do zaspakajania podstawowych potrzeb członków wspólnoty lokalnej 
również w zakresie pomocy społecznej. Samorządowe powiaty od 1999 r. były postawione 
przed  wyzwaniem implementacji na grunt lokalny szeregu kompetencji i zadań, które leżały 
w obszarze żywotnych interesów ponadgminnych wspólnot lokalnych (realizowane dotychczas 
zazwyczaj przez rejon i rządowe wojewodów), z drugiej zaś strony już ośmioletni (1990–1998) 
okres funkcjonowania samorządowych gmin stanowił doświadczenie pozwalające z odwagą 
pogłębiać proces decentralizacji władzy publicznej poprzez samorząd terytorialny. Zadania 
powiatu w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej można usystematyzować w nastę-
pujących grupach: pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnospraw-
nych, sytuacji młodzieży i bezrobocia. 

Województwo samorządowe funkcjonujące w praktyce – podobnie jak powiat – od 1999 r. 
jest jednostką samorządu terytorialnego o stosunkowo najwęższym zakresie uprawnień 
w obszarze pomocy społecznej kierowanej bezpośrednio do świadczeniobiorców. Samorząd 
województwa wypełnia zadania strategiczne, programując rozwój infrastruktury pomocy spo-
łecznej oraz organizuje i prowadzi jednostki pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym.  

Administracja rządowa to kolejny segment władzy publicznej odpowiedzialny za realiza-
cję polityki społecznej (socjalnej). Na poziomie regionalnym funkcjonują wojewodowie, jako 
organy terenowej administracji rządowej. Wojewodowie są elementem zcentralizowanej admi-
nistracji rządowej i działają na podstawie ustawy z 2009 r. o wojewodzie i administracji rzą-
dowej w województwie. Wojewoda w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej 
w szczególności: ustala sposób wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizo-
wanych przez jednostki samorządu terytorialnego; stwierdza zgodność programów napraw-
czych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
oraz ocena stopień ich realizacji; wydaje i cofa zezwolenia lub zezwolenia warunkowe na pro-
wadzenie domów pomocy społecznej oraz wydaje i cofa zezwolenia na prowadzenie placówek 
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zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku; wydaje i cofa zezwolenia lub zezwolenia warunkowe na prowadze-
nie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych; prowadzi rejestry domów pomocy 
społecznej. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie określa art. 22 UoPS. 

W ramach administracji rządowej należy wskazać na Ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenia społecznego (Ministra Pracy i Polityki Społecznej) oraz powołanego w maju 
2011 r. Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Spo-
łecznemu.  

Do zadań Ministra należy w szczególności: tworzenie koncepcji i określanie kierunków 
rozwoju w obszarze pomocy społecznej; zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz 
w obszarze pomocy społecznej; analiza skuteczności pomocy społecznej; inspirowanie i pro-
mowanie nowych form i metod działania, a także szkolenie kadr; nadzór merytoryczny nad 
szkoleniem w zakresie organizacji pomocy społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik 
socjalny; opracowywanie i finansowanie programów osłonowych. Szczegółowy zakres zadań 
i obowiązków tego organu określa art. 23 UoPS. 

Ponadto minister wydaje rozporządzenia wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej. 
Dodatkowo Rada Ministrów, jako organ kolegialny może przyjąć rządowy program pomocy 
społecznej mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. Organ ten w drodze rozporządzenia określa szczegółowe warunki 
realizacji programu uwzględniając potrzebę jego efektywności. 
 

Tabela 1. Publiczne podmioty polityki i pomocy społecznej 
 

Organy ustawodawcze 

Sejm i Senat 

Organy rządowe 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 

wojewoda 

Podmioty samorządowe 

organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego 

organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego 

regionalne ośrodki polityki społecznej  

powiatowe centra pomocy rodzinie  

ośrodki pomocy społecznej  

domy pomocy społecznej  

placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego  

placówki opiekuńczo-wychowawcze  

ośrodki adopcyjno- opiekuńcze  

ośrodki wsparcia 

ośrodki interwencji kryzysowej 

Organy wymiaru sprawiedliwości 

sądy administracyjne 

sądy powszechne 

Fundusze 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Fundusz Alimentacyjny 

Państwowy Fundusz Kombatantów 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecz-
nemu koordynuje współpracę między organami administracji rządowej a organizacjami poza-
rządowymi, dotyczącą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i w tym zakresie wykonuje 
zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie edukacji, 
bezrobocia oraz ubóstwa. Do zadań Pełnomocnika należy również identyfikacja zjawiska wy-
kluczenia społecznego oraz ocena efektywności prowadzonych działań w zakresie przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu. 

Na szczeblu centralnym można też wskazać na inne podmioty uzupełniające katalog in-
stytucji polityki społecznej (socjalnej), których działalność determinowana jest specyfiką finan-
sowania poszczególnych obszarów i grup społecznych. 

 
 

1. Polityka i pomoc społeczna – instytucje i zasady normatywne 
 
Pomoc społeczna opiera się na zasadach, których stopień respektowania definiuje kształt 

i efektywność działań pomocowych realizowanych wobec potrzeb społecznych jednostki. Za-
rysowując model pomocy społecznej należy zastosować oś rozważań wokół zasady subsydiar-
ności, jako reguły stawiającej jednostkę w centrum zainteresowania państwa i jego instytucji. 
Wyeksponowanie istoty konstytucyjnej

7
 zasady pomocniczości ma zasadnicze znaczenie dla 

postrzegania podmiotów pomocy społecznej, jako instytucji wspierających i uzupełniających 
wobec potrzeb jednostki. Stosowanie zasady pomocniczości, poza upodmiotowieniem jednost-
ki, niesie za sobą również konieczność gwarantowania źródeł finansowania działań pomoco-
wych w obszarze społecznym

8
. Subsydiarność wymaga także stosowania innych mechanizmów 

dla efektywnej i praktycznej implementacji istoty pomocniczości na grunt pomocy społecznej – 
w tym przypadku niezbędnym procesem jest mechanizm decentralizacji władzy publicznej.  

Decentralizacja władzy publicznej stanowi doniosłą zasadę ustrojową, która jest po-
wszechnie respektowana w porządku prawnym i w praktyce. W Polsce znalazła swój wyraz 
w art. 15 Ustawy Zasadniczej. Obecnie ustrojodawcy odrzucają koncepcje centralistyczne na 
rzecz budowania modeli, w których obok katalogu instytucji centralnych działają inne zdecen-
tralizowane podmioty wykonujące funkcje z zakresu administracji publicznej. Decentralizacja 
oznacza względną, prawną samodzielność i niezależność między organami zdecentralizowa-
nymi a organami centralnymi. Względny charakter decentralizacji oznacza, iż podmioty zde-
centralizowane nie są wyposażone w pełny katalog kompetencji z zakresu władztwa publiczne-
go, a jedynie w część niezarezerwowaną dla organów centralnych. Prawny charakter decentra-
lizacji oznacza wypracowanie normatywnych gwarancji dla decentralizacji tak, aby zasada ta 
miała charakter trwały, a co za tym idzie pozwalający na długofalową implementację na grunt 
uwarunkowań praktycznych. Samodzielność oznacza wykonywanie przez organ zdecentrali-
zowany przyznanych mu zadań na własną odpowiedzialność bez ingerencji podmiotów ze-
wnętrznych. Niezależność zaś oznacza brak aprobaty dla hierarchicznego podporządkowania, 
a jedynym oddziaływującym mechanizmem zewnętrznym jest tryb nadzoru weryfikującego 
dokonywany w oparciu o kryterium legalności

9
. Wymienione wyżej cechy decentralizacji mają 

szczególnie doniosłe znaczenie dla działania instytucji pomocy społecznej. Uwarunkowania 
pracy socjalnej oraz inne aspekty pomocy społecznej wymagają stosowania praktycznych in-
strumentów będących pochodnymi obowiązywania zasad subsydiarności i decentralizacji wła-
dzy. 

                                                           
7  Patrz: Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 
8  Por.: M. Rabczewska, Lokalna polityka społeczna w Polsce, w: Samorząd lokalny w Polsce, społeczno-polityczne 

aspekty funkcjonowania, S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Lublin 2004, s. 303 i nast. 
9  Por.: D. Dąbek, J. Zimmermann, Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie 

prokonstytucyjnym w: Samorząd terytorialny zasady ustrojowe i praktyka, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2005, s. 8. 
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Dokonująca się od 1990 r. decentralizacja władzy publicznej poprzez samorząd terytorial-
ny przyniosła przeobrażenia w realizacji polityki (pomocy) społecznej państwa. Ujęcie dyna-
miczne decentralizacji pozwala mówić o wypracowanym nowym modelu polityki społecznej, 
realizowanym w oparciu o nową instytucjonalną architekturę samodzielnych podmiotów pu-
blicznych. Obecny model zdeterminowany jest historycznymi etapami kształtującymi, na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat, obraz sektora polityki i pomocy społecznej w Polsce. Wskazu-
je się, że pierwszy okres przypada na lata 1989–1990, wtedy to zainicjowano debatę na temat 
zmian organizacyjnych i prawnych w zakresie pomocy społecznej. Drugi okres przypada na 
lata 1991–1998, a więc czas obowiązywania przepisów nowej ustawy oraz pierwszych lat 
funkcjonowania samorządu gminnego. Trzeci okres to lata 1999–2003, wtedy to w ślad za 
reformą administracyjną państwa nowe jednostki samorządu ponadgminnego (powiat, woje-
wództwo) stały się kolejnymi ogniwami realizacji publicznej polityki społecznej. Wreszcie 
czwarty okres to lata 2004–2008, a więc czas przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i zwią-
zane z tym nowe rozłożenie akcentów w kierunku polityki aktywizacji i integracji społecznej

10
. 

Wspomniana wyżej zasada decentralizacji władzy publicznej wymaga dla jej poszanowania 
wypracowania modelu zarządzania sprawami publicznymi we wszystkich dziedzinach podlega-
jących procesowi decentralizacji, jednak szczególnemu monitoringowi powinny podlegać pro-
cesy kształtujące obszar polityki i pomocy społecznej. Obszar ten bowiem dotyka żywotnych 
interesów każdej jednostki, która upatruje w instytucjach publicznych zarówno oparcia dla 
własnych często elementarnych potrzeb socjalnych, jak i akceptacji dla przedsięwzięć np. reali-
zowanych w ramach lokalnej aktywności społecznej. Struktura instytucjonalna państwa musi 
być zatem tak zdecentralizowana, aby efektywność realizowanej polityki społecznej (socjalnej) 
była możliwie największa a dobór narzędzi mierzących ową efektywność był adekwatny do 
aktualnych warunków instytucjonalnych i społecznych.  

Z przepisów Konstytucji oraz ustawy o pomocy społecznej można – poza wymienionymi 
już zasadami – wyodrębnić też inne zasady istotne dla pomocy społecznej. 

Zasada równości i sprawiedliwości jest konstytucyjną regułą wyrażoną wprost 
w przepisach ustawy zasadniczej (por. art. 32 oraz art. 2 Konstytucji RP). Artykuł 2 stanowi, iż 
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej, natomiast z art. 32 wynika, że wszyscy są wobec prawa równi. 
Każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 
przyczyny…” Do zasady równości i sprawiedliwości społecznej nawiązuje również preambuła 
do Konstytucji. Reguła ta powinna być postrzegana jako nakaz równego i sprawiedliwego 
traktowania wszystkich beneficjentów pomocy społecznej. Zasada równości (zakazu 
dyskryminacji) zobowiązuje organy władzy publicznej do takiego samego traktowania osób 
korzystających z pomocy społecznej, które znajdują się w obiektywnie identycznych 
sytuacjach i zakazuje identycznego traktowania osób, które znajdują się w różnym położeniu. 
Należy też zasygnalizować postrzeganie zasady równości w optyce równego traktowania kobiet 
i mężczyzn. Obecnie w kontekście realizacji projektów społecznych (socjalnych) duże 
znaczenie mają mechanizmy finansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
które nakazują zachowanie parytetu płci.  

Kolejna reguła to zasada poszanowania godności człowieka. Zgodnie z art. 30 Konstytucji 
RP przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło jego praw i wolności, jest 
ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 
Z zasady poszanowania godności człowieka wynika zakaz przedmiotowego traktowania 
jednostki. Człowiek jest celem samym w sobie i nie może być środkiem do osiągania celów. 
Z zasady tej wynika również prawo człowieka do życia w warunkach odpowiadających jego 

                                                           
10  Por.: J. Hrynkiewicz, Zakres i kierunki zmian w pomocy społecznej, w: Reformy społeczne – bilans dekady, 

M. Rymsza (red.), Warszawa 2004, s. 97 i nast. oraz M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobra-

żeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009, s. 266. 



 56 

godności. Znaczenie zasady poszanowania godności człowieka wyraźne zaakcentował 
Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, że „zakaz naruszania godności człowieka ma 
charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich. Natomiast obowiązek poszanowania ochrony 
godności nałożony został na władze publiczne państwa”

11
. System prawny pomocy społecznej 

i związane z nim instytucje mają na celu umożliwienie człowiekowi życie w warunkach, które 
będą stanowiły możliwe do zaakceptowania minimum. Artykuł 3 ust. 1 UoPS stanowi, że 
pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Zasada kierowania się dobrem osoby korzystającej z pomocy ściśle powiązana jest 
z zasadą poszanowania godności człowieka. Wynika ona z art. 100 UoPS i zaliczona została do 
tzw. reguł procesowych, czyli dotyczących postępowania administracyjnego, którego 
przedmiotem jest świadczenie z pomocy społecznej. Organ administracji podczas 
procedowania zobowiązany jest do kierowania się dobrem osoby korzystającej z pomocy 
społecznej oraz ochrony jego dóbr osobistych. Celem przyznania świadczenia jest pomoc 
beneficjentowi w przezwyciężeniu jego trudnej sytuacji. W postępowaniu w sprawach pomocy 
społecznej organy administracji publicznej mają szczególny obowiązek dbałości o to, aby 
strony nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa (art. 9 k.p.a. w związku z art. 100 
§ 1 UoPS). Organ podczas postępowania posiada prawo dostępu do informacji stanowiących 
tzw. dane wrażliwe, które podlegają szczególnej ochronie przed ich ujawnieniem.  

Zasada działania zgodnego z prawem (legalizmu) wynika z art. 7 Konstytucji oraz z art. 6 
k.p.a. Jest to zasada formalnoprawna, co oznacza, iż dotyczy ona procedur i postępowania 
administracyjnego dotyczącego przyznawania świadczeń socjalnych. Istota tej zasady 
sprowadza się do nakazu działania organów władzy publicznej w ramach i na podstawie 
przepisów prawa. Zasada ta zobowiązuje organy przyznające świadczenia do podejmowania 
działań w stosunku do obywateli na podstawie Konstytucji i ustawy o pomocy społecznej. 
Pomoc społeczna może być przyznana tylko przez właściwe organy wskazane w ustawach. 
Mogą one udzielać świadczenia tylko i wyłącznie na podstawie ustawy i tylko w stosunku do 
osób określonych w ustawie.  

Zasada indywidualizacji świadczeń (zasada proporcjonalności lub adekwatności. Zgodnie 
z nią (z art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny 
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Zasada indywidualizacji 
świadczeń realizuje konstytucyjną klauzulę równości i sprawiedliwości społecznej określone 
w art. 2 i 32 ustawy zasadniczej. Zasada ta polega na tym, że dane świadczenie skierowane do 
konkretnej osoby powinno być dopasowane do jej indywidualnych wymagań. Umożliwia ona 
elastyczne ukształtowanie wysokości świadczenia w stosunku do potrzeb jednostki 
i możliwości finansowych organu. Zasada indywidualizacji świadczeń silnie koreluje z zasadą 
legalności. Praworządność wyznacza ramy działania organów, natomiast zasada indy-
widualizacji pozwala na uznaniowe i swobodne ukształtowanie świadczenia stosownie do 
zapotrzebowania jednostki, jednakże może to nastąpić tylko w granicach wyznaczonych 
przepisami prawa. Organy zostały wyposażone w pewien margines swobody. Zasada 
indywidualizacji świadczeń realizowana jest m.in. przez podział świadczeń na pieniężne 
i niepieniężne oraz samą ich ilość. Ponadto urzeczywistniana jest ona również przez art. 11 i 12 
UoPS. Przepisy te umożliwiają zmianę rodzaju lub wysokości świadczenia w stosunku do osób, 
które spełniają przesłanki do uzyskania świadczenia, jednakże z pewnych przyczyn nie 
powinny one uzyskać świadczenia w określonej formie lub wysokości.  

Zasada współdziałania związana jest z faktem, że współczesne tendencje w pomocy 
społecznej zakładają współdziałanie różnych podmiotów. Taka koncepcja powoduje, że 
współdziałanie nabiera nowego znaczenia w kontekście podnoszenia efektywności działań 
pomocowych. Z zasady współdziałania wynika obowiązek wspólnego działania podmiotów 

                                                           
11  Por.: Wyrok z 7 maja 2001 r., K 19/00 i z 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, Informacja o istotnych problemach wynikają-

cych z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2001 r., s. 62. 



 57 

będących uczestnikami stosunków prawnych pomocy społecznej. Podmioty te mają 
współpracować ze sobą w celu przezwyciężenia trudnego płożenia, w którym znalazła się 
jednostka. Reguła ta realizowana jest w dwóch aspektach: współdziałania indywidualnego 
i współdziałania instytucjonalnego. Z art. 4 UoPS wynika, że osoby i rodziny korzystające 
z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji 
życiowej. W konsekwencji nieodpowiednia postawa świadczeniobiorcy może być podstawą 
odmowy przyznania świadczenia 

Ustawodawca wyszedł z założenia, iż funkcje pomocy społecznej mogą być realizowane 
nie tylko przez organy publiczne, ale również przez inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, 
kościoły). Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 
współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, Kościołem, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 UoPS). Prawo zobowiązuje organy władzy publicznej do 
współdziałania z jednostkami niepublicznymi. W świetle zasady współdziałania instytucjo-
nalnego organy władzy publicznej nie mogą odmówić pomocy podmiotom świadczącym 
pomoc społeczną na rzecz jednostek. Natomiast podmioty prywatne nie mają bezwzględnego 
obowiązku współpracy z organami władzy publicznej. Należy podkreślić, że dyspozycje 
normatywne wpisują się w tym przypadku w wypracowywanie bardziej efektywnego modelu 
współpracy wielosektorowej w obszarze pomocy społecznej. 

Szeroki katalog zadań pomocy społecznej niesie za sobą zagwarantowanie źródeł 
finansowania, które muszą mieć charakter stabilny oraz adekwatny do potrzeb. Takie założenie 
powoduje konieczność stosowania zasady finansowania pomocy społecznej ze środków 
publicznych. Państwo i samorządy, które realizują polityki społeczne, zobowiązane są do 
ponoszenia związanych z tym kosztów i obciążeń finansowych. Udzielanie pomocy społecznej 
przez organy władzy publicznej, co do zasady jest nieodpłatne, co oznacza, iż przyznanie 
świadczeń nie powinno być uzależnione od pokrycia jego kosztów przez beneficjenta. 
Dopuszczalne jest natomiast zobowiązanie osoby ubiegającej się o świadczenie do częściowej 
partycypacji w kosztach (np. pobyt w domach opieki społecznej). Realizacja zadań pomocy 
społecznej finansowana jest ze środków publicznych za pośrednictwem budżetu państwa oraz 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 
 

2. Podmioty drugiego i trzeciego sektora w realizacji zadań  

z zakresu polityki i pomocy społecznej 
 
Współcześnie polityka (pomoc) społeczna dla swojej efektywności wymaga zaangażowa-

nia różnorodnych podmiotów, które w ramach wypracowanego modelu współpracy wielosekto-
rowej podnoszą jakość szeroko rozumianych usług społecznych. Działania z zakresu pomocy 
społecznej z mocy ustawy wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współ-
pracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi związka-
mi wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi. Początkowo ustawa o pomocy społecznej z 1990 r. dawała szeroki wachlarz moż-
liwości realizowania zadań pomocy społecznej przez podmioty spoza sektora publicznego. 
Takie możliwości dobrowolnego przekazywania zadań nie doprowadziło do zbudowania roz-
wiązania o charakterze strukturalnym, a przepisy ustawy stosowane były fakultatywne w opar-
ciu o lokalne uwarunkowania polityki samorządowej oraz stopień aktywności organizacji poza-
rządowych działających na danym terenie

12
. Nowa ustawa o pomocy społecznej nie przyniosła 

już tak dużej dowolności w przekazywaniu zadań poza sferę publiczną. Istotnym obszarem 

                                                           
12  Por.: M. Rymsza, Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w: Decentralizacja 

funkcji społecznych państwa, Warszawa 2001, s. 48. 
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rozpraszania zadań jest poziom lokalny. To szczególnie na poziomie samorządowej gminy 
i powiatu zadania publiczne pomocy społecznej delegowane są do podmiotów zewnętrznych.  

Warunkiem koniecznym do podnoszenia efektywności lokalnej polityki i pomocy spo-
łecznej jest jednak dobrze funkcjonujące i zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Czyn-
nik obywatelski oraz aktywna postawa samorządów terytorialnych stanowią nieodzowny ele-
ment powodzenia w skutecznej realizacji samorządowej polityki (pomocy) społecznej. Mimo 
że jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do uchwalania programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na ich terenie oraz do budowania strategii spo-
łecznych to wszystkie te inicjatywy wymagają jednak aktywnej partycypacji członków wspól-
not lokalnych.  

Realizując lokalne partnerstwa społeczne należy na nowo zasygnalizować kwestię prywa-
tyzacji zadań pomocy społecznej. Mechanizm komercjalizacji w obszarze polityki społecznej 
jest zjawiskiem obecnym w systemach państwowych od niemalże trzydziestu lat, a jego głów-
nym założeniem jest wprowadzenie konkurencyjności programów i usług społecznych przy 
jednoczesnym podniesieniu efektywności i skuteczności wykonywania zadań. Prywatyzację 
zadań publicznych należy rozumieć jako kierunek przekształceń sposobów wykonywania za-
dań tj. przez podmioty prawa prywatnego, a nie jak dotychczas przez podmioty prawa publicz-
nego. Zmianie ulega też forma wykonywania zadania (od formy prawa administracyjnego do 
formy prawa prywatnego) oraz zmiana charakteru stosunków rzeczowych łączących podmioty 
wykonujące zadania publiczne z obywatelami. Planowanie komercjalizacji zadań w pomocy 
społecznej jest kierunkiem wymagającym jednak ostrożności bowiem wykonywanie zadań 
poza standardami instytucji publicznych nawet przy sprawnym systemie nadzoru może dopro-
wadzić do wypaczenia istoty pomocy społecznej. Pewnym ograniczeniem prewencyjnym jest 
wyznaczenie katalogu podmiotów, którym można powierzyć zadania. Będą to: organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego 
w RP, stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wol-
ności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w za-
kresie pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej nie mogą być jednak zlecane 
partiom politycznym, związkom zawodowym i organizacjom pracodawców, samorządom za-
wodowym oraz fundacjom utworzonym przez partie polityczne. 

Nowym wyzwaniem dla polityki i pomocy społecznej jest współpraca z drugim sektorem. 
Misja komercyjna tego sektora jest trudna do zaadoptowania na grunt aktywności podmiotów 
publicznych i pozarządowych. Ogniwem łączącym oraz kształtującym współpracę wielosekto-
rową w zakresie pomocy społecznej może stać się idea społecznie odpowiedzialnego biznesu 
(CSR). Podmioty komercyjne coraz częściej aktywizują się społeczne na zewnątrz. Należy 
jednak podkreślać, że obecnie działania te są doraźne oraz nie posiadają ram systemowych. 
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Nowe tendencje w metodyce pracy socjalnej 
 

 
  

Wprowadzenie: czy i w jakim zakresie praca socjalna jest metodyczna?  
 

Niech mi będzie wolno powyższy tytuł opracowania, zaproponowany przez Redaktorów ni-
niejszego tomu, potraktować jako swoistą prowokację, by zastanowić się nad dość intrygującą, 
i wcale nieoczywistą, kwestią: czy w stosowanej w praktyce metodyce pracy socjalnej, tj. 
w sposobie funkcjonowania polskich pracowników socjalnych, zachodzą jakieś zmiany, a jeśli 
tak, to jakie? Pytanie jest o tyle istotne, że istnieje – jak się wydaje – dość powszechna zgoda, co 
do faktu, iż praca socjalna, przynajmniej jej najbardziej rozpowszechniona wersja praktykowana 
w ośrodkach pomocy społecznej, gdzieś od połowy lat 90. wraz z instytucją pomocy społecznej 
wpadła w swoisty dryf. Wyczerpała się jej misja zapewniania osłony socjalnej osobom i rodzi-
nom najmocniej dotkniętym skutkami transformacji gospodarczej, a nowa misja, uwzględniająca 
realia zmieniającego się społeczeństwa, nie została klarownie sformułowana. Stąd oczekiwanie 
zmian, często nawet radykalnych, powszechnie wyrażane w środowisku ekspertów, ale i wśród 
przynajmniej znaczącej części pracowników socjalnych. Fakt, iż obecnie realizowanych jest kilka 
tzw. projektów systemowych, których celem jest wypracowanie standardów usług pomocy 
i integracji społecznej, w tym pracy socjalnej, dowodzi, iż potrzebę zmian dostrzega także admi-
nistracja rządowa. Wypada zauważyć, iż w kontekście tych oczekiwań istotny jest już nie tylko 
sam fakt pojawiania się zmian, ale także ich ewentualny kierunek: czy jest on satysfakcjonujący, 
w jakim zakresie i dla kogo?  

W pytaniu o ewentualne zmiany w metodyce praktykowanej pracy socjalnej zawarte jest 
implicite założenie, że uprawiana w Polsce praca socjalna jest metodyczna. Otóż założenie to 
niekoniecznie musi być trafne i uzasadnione; wszystko zależy od sposobu rozumienia terminu 
metodyczność. Kiedy zatem założenie to można przyjąć, a kiedy trzeba je odrzucić?  

Otóż ma ono sens wówczas, kiedy metodyczność będziemy rozumieli deskryptywnie, jako 
pewien wzór (model) działania pracowników socjalnych charakterystyczny dla danego środowi-
ska instytucjonalnego. W tym znaczeniu pracownicy socjalni zawsze postępują metodycznie, przy 
czym, jak pokazują to badania empiryczne, owa metodyka w decydującym stopniu kształtowana 
jest przez czynniki prawno-instytucjonalne. Z tego też względu będzie ona odmienna w zależno-
ści od typu instytucji, w której pracownik socjalny jest zatrudniony; można by zatem mówić np. 
o metodyce pracy socjalnej prowadzonej w ośrodku pomocy społecznej, metodyce pracy socjal-
nej prowadzonej w domu pomocy społecznej, metodyce pracy socjalnej prowadzonej w centrum 
integracji społecznej itp. W niniejszym opracowaniu chciałbym zawęzić skalę rozważań tylko do 
ośrodków pomocy społecznej. Uzasadnienie tego wyboru jest jasne: to praca socjalna prowadzo-
na w ośrodkach pomocy społecznej wyznacza główny nurt polskiej pracy socjalnej i w związku 
z tym nadaje jej oblicze. Mając zatem na uwadze pytania sformułowane na wstępie chciałbym się 
w tym opracowaniu po pierwsze zastanowić, czy prawno-instytucjonalny model działania pra-
cowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej ulega jakimś zmianom, 
a jeśli tak, to jaki jest charakter owych zmian? 

Założenie o metodyczności praktykowanej w Polsce pracy socjalnej nie jest uzasadnione, 
jeśli metodyczność będziemy rozumieli w sposób normatywny – w tym rozumieniu synoni-
mem praktyki metodycznej byłaby praktyka profesjonalna.   

Zauważmy, że często, gdy mówimy o metodyce pracy socjalnej, mamy na myśli fakt, iż – 
zgodnie z bardzo tradycyjnym ujęciem – praca socjalna może być praktykowana przy zastoso-



 61 

waniu trzech metod: metody indywidualnego przypadku, grupowej i organizowania społeczno-
ści lokalnej. Wypada od razu zaznaczyć, iż w ramach każdej z tych metod rozwinęło się bardzo 
wiele modeli pracy socjalnej – ugruntowanych teoretycznie i operujących odmiennymi środ-
kami wzorów pomagania osobom i rodzinom doświadczającym trudności i problemów w funk-
cjonowaniu społecznym, stosowanych – co istotne – niezależnie od kontekstu instytucjonalne-
go. Uprawiać metodyczną (czyli profesjonalną) pracę socjalną to – w tym kontekście – nic 
innego jak aplikować owe modele w praktyce pracy z jednostkami, rodzinami, grupami bądź 
społecznościami.  

Od kilku dekad w literaturze przedmiotu o trzech metodach już się nie pisze – zastąpił je 
podział na dwa podstawowe obszary praktykowania pracy socjalnej. Czasem są one określane 
jako mikro- i makro-praktyka, częściej jako kliniczna praca socjalna i praktyka środowiskowa 
(community practice). Mimo pewnych nomenklaturowych odmienności istota tego podziału 
jest w miarę klarowna: z jednej strony chodzi o wywieranie bezpośredniego wpływu (na ogół 
o charakterze terapeutycznym) na jednostki lub rodziny i wywoływanie zmian na ich poziomie 
(czasem przy wykorzystaniu mechanizmów grupowych), z drugiej – o wpływ na jednostki 
i rodziny wywierany za pośrednictwem społeczności – w tym przypadku zmiana ma się doko-
nać na poziomie społeczności. Mimo tej swoistej rekonceptualizacji pracy socjalnej istota me-
todycznego (profesjonalnego) jej praktykowania pozostała rzecz jasna ta sama, tyle, że dziś nie 
mówimy już o case work’u czy group work’u, ale o profesjonalnie wykonywanej klinicznej 
pracy socjalnej lub profesjonalnie prowadzonej pracy środowiskowej (community work). Warto 
mieć świadomość, iż uznanych modeli praktykowanych w obu tych obszarach można by pew-
nie naliczyć kilka dziesiątków.  

Rzecz jednak w tym, iż w powyższym sensie, tj. metodycznie i profesjonalnie, praca so-
cjalna w Polsce – przynajmniej w swym głównym nurcie – nie była i nie jest praktykowana. 
Nie ma sensu zatem pytać o zmiany w tym obszarze. Natomiast bardzo zasadnym jest pytanie, 
czy współcześnie da się zaobserwować tendencję – nazwijmy to – umetodyczniania pracy 
socjalnej. Innymi słowy, czy są podstawy by sądzić, iż powoli do praktyki wkraczają profesjo-
nalne modele pracy socjalnej, takie jak psychospołeczna praca socjalna, zadaniowa praca so-
cjalna, behawioralno-poznawcza praca socjalna, empowerment – by wymienić nawet nie te 
najnowsze i najmodniejsze, ale najbardziej klasyczne. I to jest drugie pytanie szczegółowe, 
którym chciałbym się w tym opracowaniu zająć. 

Z racji niewielkich rozmiarów niniejszego opracowania odpowiedzi na oba pytania z ko-
nieczności muszą być sformułowane w sposób bardzo zwięzły i ograniczać się jedynie do 
wskazania kluczowych zagadnień. W znacznej mierze będę się odwoływał do (niektórych) 
wyników zrealizowanego w Instytucie Spraw Publicznych w 2010 roku badania na reprezenta-
tywnej losowo-warstwowej próbie aktywnych zawodowo pracowników socjalnych

1
. Wszystkie 

dane empiryczne wykorzystane w dalszej części opracowania pochodzą z tego właśnie badania. 
  
  

1. Przemiany wzoru metodyki pracy socjalnej praktykowanej  

w ośrodkach pomocy społecznej 
 
Punktem wyjścia do odpowiedzi na powyższe pytania niech będzie krótkie zdanie sobie 

sprawy z tego, jak jest, innymi słowy, przedstawienie syntetycznego opisu praktykowanej  
w ośrodkach pomocy społecznej metodyki.  

                                                           
1  Badanie to zrealizowane zostało ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 

społecznej i integracji społecznej” przez zespół ekspertów kierowany przez dr Marka Rymszę w składzie: dr Mariola 
Bieńko, dr Marta Łuczyńska, dr Tomasz Kaźmierczak. Wyniki badania zostały opublikowane w: Czy podejście ak-

tywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, 
M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 
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Być może najlepiej w polskiej literaturze przedmiotu metodykę tę zrekonstruował 
M. Granosik na podstawie prowadzonej przez siebie długotrwałej obserwacji uczestniczącej

2
. 

Metodyka ta obejmuje kilka typów czynności wykonywanych w toku stałego cyklu pracy 
z klientami. Cykl ten zaczyna się od pierwszego kontaktu, po którym następują: faza terenowa, 
sporządzanie wywiadu środowiskowego, opracowywanie planu pomocy, kontrola i realizacja. 
Typy podejmowanych na poszczególnych etapach tego cyklu czynności to: praca nad doku-
mentacją, praca nad kontaktem, praca nad informacją i praca nad planem pomocy, na którą 
składają się: konstruowanie planu, jego negocjowanie, praca nad bezpieczeństwem socjalnym 
oraz praca nad samodzielnością. Zdecydowana większość, spośród w sumie 27 zidentyfikowa-
nych przez Granosika czynności podejmowanych przez pracowników socjalnych w ośrodku 
pomocy społecznej, to czynności zaspokajające – nazwijmy to – potrzeby instytucji, a nie 
klienta. Zaledwie jeden typ czynności, mianowicie praca na samodzielnością, to bezpośrednie 
pomaganie osobom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe. Polega ono na udzielaniu im 
wskazówek, jak załatwić jakąś sprawę lub doradzaniu, jak mają/powinni w życiu postępować. 
Biurokratyczna proweniencja tej metodyki jest oczywista, co nie oznacza, że jej stosowanie nie 
wymaga fachowej wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania, charakterystycznego dla każde-
go rodzaju pracy z ludźmi. 

 
Tabela 1.  Działania na rzecz klientów podejmowane przez pracowników socjalnych (N = 600) zatrudnionych 

w ośrodkach pomocy społecznej (w %)* 

 
Bardzo 
często 

Często 
Raczej 
często 

Raczej 
rzadko 

Rzadko 
Bardzo 
rzadko 

Nigdy 

Brak znamion 
bezpośredniej 
pracy z potrze-
bującymi 
pomocy 

Prowadzenie procedur nie-
zbędnych do przyznania 
klientom pomocy materialnej 
i usługowej 

66,1 22,4 8,9 1,0 0,7 0,2 0,4 

Elementy 
bezpośredniej 
pracy z potrze-
bującymi 
pomocy mogą 
wystąpić 

Udzielanie klientom bezpo-
średniego wsparcia (na 
przykład pomocy materialnej, 
usługowej) 

58,4 26,4 8,2 3,1 1,4 0,6 0,6 

Występowanie, jako rzecznik 
interesów klientów  

15,8 34,8 24,0 15,0 5,2 2,4 0,9 

Konsultowanie prowadzo-
nych spraw klientów z inny-
mi pracownikami socjalnymi, 
konsultantami lub specjali-
stami  
z innych dziedzin 

25,1 40,6 24,1 5,9 2,4 0,4 0,4 

Inne działania 
na rzecz 
potrzebujących 
pomocy 
o charakterze 
nie urzędni-
czym 

Ocenianie skuteczności 
podejmowanych działań 
wobec klientów 

17,6 40,4 27,0 8,3 4,0 0,8 0,3 

* Procenty nie sumują się do 100, tabela nie uwzględnia kategorii „nie wiem/trudno powiedzieć”. 

 

Źródło: Badanie Instytutu Spraw Publicznych na reprezentatywnej losowo-warstwowej próbie aktywnych zawodowo 
pracowników socjalnych zrealizowane w 2010 roku w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej”.  

                                                           
2  M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2006.  
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Badania ilościowe zasadniczo potwierdzają dominację czynności „urzędniczych” nad 
czynnościami zorientowanymi na klienta. Analiza obowiązków zawodowych realizowanych 
przez pracowników środowiskowej pomocy społecznej wskazuje na ich duże obciążenie pracą 
administracyjną, (…) działania administracyjne przeważają (…) nad bezpośrednią pracą 
z potrzebującymi pomocy – konkluduje J. Krzyszkowski uzyskane przez siebie wyniki badań 
prowadzonych na terenie woj. łódzkiego w 2000 r.

3
. Do takiej samej konkluzji prowadzą także 

wyniki najnowszych badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie reprezentacyjnej pra-
cowników socjalnych. Okazuje się (patrz Tabela 1), że ich działania na rzecz klientów to 
przede wszystkim czynności, które w ogóle nie zawierają znamion bezpośredniej pracy z po-
trzebującymi pomocy i czynności, w których elementy takiej pracy mogą, ale nie musza wystą-
pić. Czynności podejmowane w celu poprawy sytuacji klienta wynikające nie z pragmatyki 
urzędniczej, ale z etosu pracy socjalnej, stanowią bardzo wyraźny margines.   

W związku z zakreśloną powyżej „diagnozą” praktykowanej w ośrodkach pomocy spo-
łecznej metodyki pracy socjalnej warto sformułować dwie uwagi: 
– metodyka ta nie ma nic wspólnego z żadnym modelem profesjonalnej pracy socjalnej, za-

wiera natomiast pewne elementy tzw. case management’u, który sam w sobie nie jest mo-
delem pracy socjalnej, ale profesjonalnym sposobem koordynacji poziomej stosowanym 
przez służby społeczne, wymagającym jednak posługiwania się wiedzą i umiejętnościami 
z zakresu pracy socjalnej

4
;  

– metodyka ta wykazuje niezwykłą trwałość; nie zwraca się uwagi na fakt, iż podstawowe 
cechy stosowanej w ośrodkach pomocy społecznej metodyki nie zmieniły się, od co naj-
mniej 30 lat – w gruncie rzeczy została ona przejęta przez ośrodki pomocy społecznej (dla 
przypomnienia: powstały one w 1990 r.) w spadku po ośrodkach opiekuna społecznego – 
podstawowej strukturze organizacyjnej systemu pomocy społecznej, który wykształcił się 
w połowie lat 70. ubiegłego wieku

5
.  

Uwaga o trwałości (ciągle) obowiązującej w ośrodkach pomocy społecznej metodyki pra-
cy socjalnej to dobry punkt wyjścia do sformułowania odpowiedzi na drugie z postawionych 
wcześniej pytań: czy zatem do ośrodków pomocy społecznej powoli wkraczają profesjonalne 
modele pracy socjalnej transformując jej podstawowy wzór?   

Są podstawy by sądzić, że proces taki następuje, przy czym odmiennie przebiega on 
w przypadku modeli klinicznej pracy socjalnej, inaczej – praktyki środowiskowej. Wydaje się, 
że relatywnie łatwo do metodyki pracy socjalnej „przebijają się” modele praktyki środowisko-
wej. Dokumentują to twarde dane empiryczne. Co prawda skala zaangażowania pracowników 
socjalnych w działania na rzecz społeczności lokalnej nie jest duża (pokazują to dane zawarte 
w tabeli 2), ale też trudno byłoby spodziewać się większej. Ponieważ problematyka rozwoju 
praktyki środowiskowej jest przedmiotem innego opracowania zamieszczonego w tym tomie, 
nie będę jej dalej kontynuował

6
. Trzeba jedynie przypomnieć, iż polska tradycja pracy socjalnej 

wyrasta z działań bliskich praktyce środowiskowej, a nie klinicznej pracy socjalnej: w fakcie 
tym należy upatrywać najgłębszych źródeł powodzenia współczesnego aplikowania modeli 
pracy ze społecznością lokalną.  

 
 
 

                                                           
3  J. Krzyszkowski, Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008, 

s. 100. 
4  Więcej na temat case management’u patrz: T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Case management jako formuła koordyna-

cji usług społecznych i innych działań służb publicznych – przypadek aktywizacji zawodowej i społecznej osób nie-

pełnosprawnych, w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? K. Piątek, 
K. Szymańska-Zubertowicz (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011. 

5  Odwołuję się tu do własnych doświadczeń zawodowych i obserwacji poczynionych w okresie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego w jednym z warszawskich ośrodków opiekuna społecznego w latach 1980–1981.  

6  B. Skrzypczak, Renesans metody środowiskowej w pracy socjalnej, CAL, Warszawa 2002. 
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Tabela 2. Działania na rzecz społeczności podejmowane przez pracowników socjalnych (N = 600) zatrudnionych 

w ośrodkach pomocy społecznej (w %)* 

 
Bardzo 
często 

Często 
Raczej 
często 

Raczej 
rzadko 

Rzadko  
Bardzo 
rzadko 

Nigdy  

Pobudzanie aktywności członków społecz-
ności, lokalnych organizacji i instytucji 

7,2 17,3 22,1 26,5 16,0 5,7 2,6 

Badanie potrzeb społecznych dla celów 
lokalnej polityki społecznej 4,5 14,1 16,3 22,4 18,3 9,3 12,2 

Udział w organizowaniu lokalnych wyda-
rzeń, imprez, akcji 

6,7 16,5 20,1 24,3 15,4 10,8 5,5 

 

* Procenty nie sumują się do 100, tabela nie uwzględnia kategorii „nie wiem/trudno powiedzieć”. 
 
Źródło: Badanie Instytutu Spraw Publicznych na reprezentatywnej losowo-warstwowej próbie aktywnych zawodowo 

pracowników socjalnych zrealizowane w 2010 roku w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej”.  

 

Odwołanie się do tradycji pracy socjalnej w Polsce jest kluczowe także dla wyjaśnienia 
faktu, iż, jak do tej pory, jej współczesna praktyka wyraźnie „odrzuca” kliniczną pracę socjal-
ną. Warto mieć świadomość, iż tradycja ta na tle procesu rozwojowego pracy socjalnej „na 
świecie” (tj. przede wszystkim w Anglii i Stanach Zjednoczonych) jest bardzo odrębna. 
W innych krajach profesjonalna praca socjalna wyrosła z filantropijnej opieki sprawowanej nad 
ubogimi osobami/rodzinami, stąd idea case work’u, który zrodzony na przełomie XIX i XX 
wieku na długie dziesiątki lat nadał jej oblicze; na dobrą sprawę długo uchodził niemal za jej 
synonim. Tymczasem w Polsce korzenie pracy socjalnej to nie tyle indywidualna filantropia, co 
troska o ubogi lud i wysiłki „dźwignięcia” go na wyższy poziom cywilizacyjny traktowane, 
jako nakaz ukształtowanego pod koniec XIX wieku etosu inteligenta. Ideę tę w formę nauko-
wej teorii (pedagogiki społecznej) przekuła H. Radlińska, dla której istotę pracy socjalnej sta-
nowiło „przekształcanie środowiska siłami środowiska w imię ideału”. Tak więc w Polsce 
niejako od samego początku działania klinicznej pracy socjalnej leżą poza tym, co identyfiko-
wane jest jako praca socjalna, nie powinien zatem dziwić opór stawiany współcześnie właści-
wym jej modelom.  

Powyższa teza ma swoje empiryczne potwierdzenie. Ponad 90% pracowników socjalnych 
zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej deklaruje, iż bardzo często lub często wspiera 
niezaradne życiowo osoby lub rodzinny w rozwiązywaniu problemów, które oni sami zgłasza-
ją, pomagając im w określeniu, na czym konkretny problem polega, a potem, trochę jak na-
uczyciel-korepetytor, asystując w poszukiwaniu i wprowadzeniu w życie określonego rozwią-
zania. Zauważmy, iż tak zdefiniowana rola bliska jest tym czynnościom, które M. Granosik 
określił jako praca nad usamodzielnieniem. Jednocześnie próba dowiedzenia się, czy: Pracow-
nik socjalny prowadzi terapię z ludźmi, którzy mają problemy z życiowymi sprawami i w rela-
cjach z innymi ludźmi; wnika w ich psychikę i osobowość po to, by uświadomili sobie skąd 
i dlaczego biorą się ich trudności całkowicie się nie powiodła albowiem, jak się okazało, tera-
pia postrzegana jest przez pracowników socjalnych jako coś, co leży poza obszarem ich zawo-
dowych zainteresowań i kompetencji

7
.  

Powyższy fragment rozważań skonkludujmy zatem w sposób następujący: o ile do prak-
tykowanego w ośrodkach pomocy społecznej wzoru metodyki przenikają elementy profesjo-
nalnej praktyki środowiskowej, o tyle nie jest ona otwarta dla klinicznej pracy socjalnej. Nie 
oznacza to, iż w obszarze pomocy społecznej modele praktyki właściwe klinicznej pracy so-

                                                           
7  Zacytowane pytanie zostało wycofane z kwestionariusza już w fazie pilotażu na skutek jednoznacznej reakcji testują-

cych go pracowników socjalnych. Więcej na temat ujawnionych w badaniach postaw pracowników socjalnych wo-
bec różnych ról zawodowych: T. Kaźmierczak, Pracownicy socjalni wobec nowych ról zawodowych, w: Czy podej-

ście aktywizujące ma szansę? M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 
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cjalnej są całkowicie nieobecne – znajdziemy je w działach pomocy specjalistycznej wielu 
ośrodków pomocy społecznej i w realizowanych przez ośrodki projektach systemowych, na 
ogół jednak nie są one identyfikowane jako praca socjalna (tylko terapia); wydaje się także, iż 
prowadzone są niejako na marginesie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – innymi 
słowy nie naruszają one podstawowego obowiązującego w nich wzoru metodycznego.  

Instytucjonalno-prawna natura praktyki pracy socjalnej realizowanej w ośrodkach pomo-
cy społecznej powoduje, iż jest ona odporna na impulsy zmian, jeśli impulsy te wynikają 
z etosu pracy socjalnej, podatna na nie, gdy źródłem ich są nowe regulacje prawne. Niewątpli-
wie nowym elementem istotnie rzutującym na sposób funkcjonowania pracowników socjal-
nych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej jest instytucja tzw. kontraktu socjalnego. 
Wszedł on do praktyki na mocy ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. Jakkol-
wiek status kontraktu socjalnego jako instrumentu stosowanego uznaniowo, do tej pory się nie 
zmienił (w innych krajach jest on obligatoryjny), to jednak wyraźna jest tendencja do wzmac-
niania jego roli i rozszerzania zakresu stosowalności, czego najlepszym dowodem jest wpro-
wadzenie dwóch wzorów kontraktu socjalnego: jeden ma służyć aktywizowaniu osób/rodzin 
doświadczających trudności życiowych, drugi adresowany jest tylko do osób bezrobotnych, 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w rozumieniu art. 49 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

8
. Znaczenie kontraktu 

socjalnego polega na tym, iż za jego pośrednictwem wprowadza się do pomocy społecznej 
zasadę warunkowości: obywatel otrzyma wsparcie materialne, jeśli wywiąże się z postawio-
nych mu zadań.  

Zauważmy, iż kontrakt socjalny dość pewnie wszedł do praktyki ośrodków pomocy spo-
łecznej. Powszechnie (niemal w 100%) akceptowana jest przez pracowników socjalnych zasa-
da pomocy warunkowej, przy czym około 40% uważa, iż powinna ona być stosowana w spo-
sób zindywidualizowany, a więc nie zawsze i nie wobec każdego oczekującego pomocy. 
Ostrożniejszy jest stosunek pracowników socjalnych do samego kontraktu socjalnego: przewa-
ża opinia, podzielana przez około 60%, zgodnie, z którą nadaje się on do stosowania tylko 
z niektórymi kategoriami klientów pomocy społecznej; pozostali albo akceptują go bez zastrze-
żeń (nieco ponad 20%) albo zdają się mieć do niego stosunek negatywny (blisko 20%)

9
. Warto 

zauważyć, iż stosunek pracowników socjalnych do kontraktu socjalnego jest spójny 
z obowiązującym stanem prawnym, który pozostawia im swobodę w decydowaniu, komu kon-
trakt taki zaproponować.  

 
Tabela 3. Opinie pracowników socjalnych (N = 600) zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej o kontrak-

cie socjalnym (w %) 
 

 
 

 
 

Kontrakt socjalny  

to dobre narzędzie  
i powinno być  

stosowane  

standardowo (po-
wszechnie) 

Kontrakt socjalny to 

dobre narzędzie, ale 
tylko w przypadku 

niektórych klientów 

Kontrakt socjalny 

nie sprawdza się  
w pracy socjalnej 

Mam jeszcze 

inną opinię  
w tej sprawie 

Nie wiem/  

/trudno  
powiedzieć 

21,4% 56,7% 16,9% 2,3% 2,7% 

 

Źródło:  Badanie Instytutu Spraw Publicznych na reprezentatywnej losowo-warstwowej próbie aktywnych zawodowo 
pracowników socjalnych zrealizowane w 2010 roku w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie 
standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej”.  

 

                                                           
8  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie kontraktu socjalnego 

(Dz.U.2010. 218. 1439). 
9  Więcej na temat kontraktu socjalnego i działań aktywizujących podejmowanych w ośrodkach pomocy społecznej 

patrz: T. Kaźmierczak, Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej, Czy podejście aktywizujące ma szansę? 

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, w: Rymsza M. (red.), 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011. 
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Doświadczenia ze stosowaniem kontraktu socjalnego są wśród pracowników socjalnych 
powszechne: ponad 80% deklaruje, iż już korzystało z niego, kolejne 10%, że podejmowało 
próby. Jednak liczba prowadzonych kontraktów nie jest duża: w roku, kiedy badania były pro-
wadzone (2010 r.) blisko 40% pracowników socjalnych doprowadziło do podpisania nie więcej 
niż 4 kontraktów, a kolejne 40% – do nie więcej niż 12.  

Przedstawione dane empiryczne dowodzą, iż kontrakt socjalny mocno wpisał się we wzór 
praktykowanej w ośrodkach pomocy społecznej, metodyki pracy socjalnej, choć – biorąc pod 
uwagę stopień akceptacji zasady pomocy warunkowej i kontraktu socjalnego jako takiego – 
można byłoby się spodziewać, iż będzie on stosowany w większej skali. Pojawia się jednak 
pytanie, czy o taką zmianę metodyki pracy socjalnej chodzi? 

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż kontrakt socjalny nie jest meto-
dą/techniką zaczerpniętą z jakiegoś modelu profesjonalnej pracy socjalnej. W istocie przynale-
ży on do narzędzi polityki społecznej; trzymając się obowiązującego w Polsce rozumienia 
zabezpieczenia społecznego należałoby powiedzieć, iż kontrakt socjalny to sposób aplikowania 
jego techniki opiekuńczej. Rzecz w tym, że tak rozumiany kontrakt socjalny kłóci się z profe-
sjonalną pracą socjalną w tym sensie, iż jest sprzeczny z istotą relacji pomocy, na której 
wszystkie modele pracy profesjonalnej pracy socjalnej się opierają. Relacja pomocy jest do-
browolna, względnie partnerska, empatyczna, a przede wszystkim pozbawiona jakichkolwiek 
sankcji. Kontrakt socjalny tworzy między pracownikiem socjalnym i klientem relację asyme-
tryczną, i co najważniejsze, zakłada jednostronne sankcje, które grożą klientowi, jeśli nie spro-
sta nałożonym mu obowiązkom. Ze swej istoty nie jest to zatem relacja pomocy, ale relacja 
władzy. Problem polega na tym, że pojawienie się kontraktu socjalnego w praktyce funkcjono-
wania pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej może wzmoc-
nić jej biurokratyczne aspekty.  

Powyższe uwagi nie są krytyką kontraktu socjalnego jako takiego. Jako instrument poli-
tyki społecznej ma on swoje uzasadnienie. W gruncie rzeczy stanowi integralny element tzw. 
activation services – działań adresowanych do zdolnych do pracy świadczeniobiorców pomocy 
społecznej (w polskich warunkach byłyby to osoby kwalifikujące się do zasiłku okresowego) 
podejmowanych z myślą o wprowadzeniu ich na rynek pracy. W swej podstawowej wersji 
strategia aktywizacji w sposób zrównoważony łączy sankcje pozytywne (nagrody) z sankcjami 
negatywnym (kary) zachęcając w ten sposób osoby bezrobotne, często już bezradne i bezsilne, 
do mobilizacji

10
. Kontrakt socjalny (a mówiąc precyzyjnie: zasada pomocy warunkowej) 

sprawdził się także w krajach rozwijających się, gdzie wykorzystywano go w programach ma-
jących na celu przerwanie międzygeneracyjnego cyklu biedy

11
. Odwołując się do pewnej formy 

nacisku kontrakt socjalny jest instytucją z pewnością kontrowersyjną, bez wątpienia też pozo-
staje w trudno usuwalnym napięciu z etosem profesjonalnej pracy socjalnej, ale warto go sto-
sować, tam gdzie dać może dobre rezultaty. Rzecz w tym, by go nie nadużywać. Są podstawy, 
by obawiać się, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Dowodem na to jest fakt, iż pracownicy 
socjalni dość często jako właściwych adresatów kontraktu socjalnego wskazywali także m.in. 
rodziny bezradne wychowawczo, czy rodziny wielodzietne. W skrajnym przypadku „złe” uży-
wanie kontraktu socjalnego grozi pojawieniem się zjawiska przemocy instytucjonalnej – wy-
muszania na osobach i rodzinach przeżywających trudności życiowe działań i zachowań, które 
ani nie są im potrzebne, ani nie leżą w ich interesie, służą jedynie ich dyscyplinowaniu. Można 
wskazać wstępne dowody, iż takie ryzyko jest całkiem realne

12
. 

 
 

                                                           
10  A. Moreira, The Activation Dilemma, The Policy Press, Bristol 2008. 
11  G. Standing, Behavioral Conditionality: Why the Nudges Must be Stopped – an Opinion, Journal of Poverty and 

Social Justice, vol. 19, no 1, 2011.  
12  A. Stefańska, Kontrakt socjalny w praktyce ośrodków pomocy społecznej, niepublikowana praca licencjacka, IPSiR, 

UW, 2011. 
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Wnioski końcowe 
 
Metodyka praca socjalnej praktykowanej w ośrodkach pomocy społecznej zmienia się. 

Niektóre zmiany budzą nadzieję, inne – niepokój. Bez wątpienia jednak obserwowane prze-
miany nie noszą znamion przełomu – nie zapowiadają skoku modernizacyjnego, jakiego polska 
praca socjalna potrzebuje i jakiego oczekują pracownicy socjalni, eksperci, ale pewnie i osoby 
liczące na kompetentne i skuteczne wsparcie.   

Na ogół i słusznie, wskazuje się, że bez zmian instytucjonalnych praca socjalna nie zmo-
dernizuje się. Obawiam się jednak, ze prosta zmiana regulacji prawnych może się okazać nie-
wystarczająca. Problem bowiem tkwi głębiej – w jakości kapitału ludzkiego pracowników 
socjalnych, na który składają się posiadane przez pracowników socjalnych: fachowa wiedza 
i umiejętności, postawy i nastawienia wobec swojej pracy i swojego zawodu, wobec osób (ro-
dzin, społeczności), na rzecz których pracują oraz opinie dotyczące zakresu odpowiedzialności 
za los jednostek i rodzin przypisywanej im samym oraz państwu i społeczeństwu. Z punktu 
widzenia szans modernizacyjnych kapitał ten jest w gruncie czynnikiem kluczowym; nawet 
najlepsze rozwiązania instytucjonalne nie dadzą spodziewanych rezultatów, jeśli nie będzie 
ludzi na nie gotowych. Podjęta przeze mnie w innym miejscu próba zdiagnozowania stanu 
kapitału ludzkiego pracowników socjalnych nie dała napawających optymizmem rezultatów

13
. 

Kapitał ten okazuje się kruchy i niespójny, funkcjonalny jako aparat adaptacyjny do realiów 
społeczno-politycznych, w których praca socjalna zajmuje bardzo słabą pozycję. Wydaje się 
zatem, że droga do zasadniczej transformacji pracy socjalnej musi być dłuższa niż byśmy tego 
chcieli.  
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Bohdan  SKRZYPCZAK 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Stowarzyszenie CAL 
 

 

Renesans środowiskowej pracy socjalnej 
 
 

 
Wprowadzenie 

 
Kiedy próbuje się wskazać najważniejsze wydarzenia polskiej transformacji najczęściej 

wymienia się wprowadzenie zasad wolnego rynku (wywołują sprzeczne uczucia) i reformę 
samorządową z 1990 r. (powszechnie chwaloną). Sukces tej ostatniej nie był przypadkowy. 
Jego ważnym źródłem były między innymi intensywne i szerokie prace badawcze, jakie pro-
wadzono od końca lat 80. XX wieku w ramach programu „Rozwój regionalny – Rozwój lokal-
ny – Samorząd terytorialny”

1
. To dzięki nim pozytywny potencjał społeczności lokalnych zo-

stał ponownie odkryty. Podstawą integracji społeczności lokalnych był w latach 80. XX wieku 
– przypomina Jerzy Krzyszkowski

2
 – negatywny lokalizm. Świat lokalny zdominowany został 

przez autorytarne państwo (makrostruktura) i omnipotentną rodzinę (tzw. amoralny familia-
ryzm) nie tworzył przestrzeni do społecznego rozwoju. Charakterystycznym zjawiskiem był też 
dualizm sfery oficjalnej i nieformalnej oraz wynikającego z tego faktu odmienne, najczęściej 
przeciwstawne normy życia społecznego.  

Początek lat 90. XX w. przyniósł radykalną zmianę tej sytuacji, którą niekiedy określa się 
w literaturze jako renesans lokalizmu. Ten proces w wymiarze aksjologicznym oparty był na 
krytyce społeczeństwa masowego. Odczuwając zanik poczucia wspólnoty ponownie zwracano 
się ku idei solidaryzmu społecznego, podkreślano pomocniczy charakter struktur lokalnych 
wobec instytucji państwa

3
. Ten renesans lokalności charakterystyczny dla pierwszego okresu 

transformacji symbolizował ruch/program Mała Ojczyzna – tradycja dla przyszłości
4
. W jego 

ramach wiele dziesiątków społeczności i ich liderów podejmowało wysiłek rozwoju w oparciu 
o lokalną tożsamość i kulturę. Niestety pozbawiony systematycznego wsparcia ruch „małych 
ojczyzn” stopniowo wytracał społeczną energię, by w początkach XXI wieku nabrać bardziej 
charakteru poprawnego politycznie ornamentu niż realnego działania. 

Mniej więcej w tym samym czasie, czyli dekadę po przełomie 1989/1990, ukazał się nu-
mer pisma „Roczniak” pt. Społeczności lokalne – zmierzch czy renesans?

5
, będący pogłębioną 

dyskusją nad szansami rozpowszechnienia podejścia określanego w literaturze światowej jako 
community development, co w Polsce tłumaczy się najczęściej opisowo jako aktywizację 
i rozwój społeczności lokalnej

. 
 W otwierającym Roczniak tekście pisałem, że podejście „com-

munity development stanowi swoisty fundament rozwoju lokalnego, czyli procesu polegającego 
na rozwiązywaniu lokalnych problemów (społecznych, gospodarczych, politycznych, kultural-
nych, etnicznych) i stwarzaniu warunków do zaspakajania potrzeb indywidualnych oraz zbio-
rowych dzięki zaangażowaniu mieszkańców, instytucji, organizacji i wszelkich grup interesu”

6
. 

                                                           
1  „Rozwój Regionalny – Rozwój Lokalny – Samorząd Terytorialny”. Centralny Program Badań Podstawowych  

CBPB 09.8. 
2  J. Krzyszkowski, Ekspertyza dla Laboratorium Innowacji Społecznej,  Warszawa 2010. 
3  P. Starosta, O pożytkach płynących z badania społeczności lokalnych, w: Społeczności lokalne teraźniejszość 

i przyszłość, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006. 
4  Program „Mała Ojczyzna – Tradycja dla Przyszłości” realizowany przez Fundację Kultury.  
5  Renesans rozwoju społeczności lokalnych, „Roczniak” nr 6,  BORIS Warszawa 2001. 
6  Tamże. 
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Zwrócenie uwagi na znaczenie pracy ze społecznościami lokalnymi wynikało między innymi 
z diagnozy sytuacji, która podkreślała, że po pierwszym okresie rozwoju lokalnego opartym 
o inwestycje (infra) strukturalne niezbędna będzie mobilizacja potencjału społecznego i kultu-
rowego, a do tego konieczne będzie zaangażowanie mieszkańców. 

Eksperci i animatorzy/praktycy identyfikujący się z taką oceną sytuacji postanowili powo-
łać organizację pozarządową Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jej celem było 
wypracowanie strategii i metod rozwijania społeczności lokalnych dopasowanych do krajo-
wych realiów. Polska szkoła animacji społecznej

7
 tworzona była o tradycję społecznikowską, 

istniejące już doświadczenia transformacji oraz inspiracje zagraniczne. Wskazano wówczas 
trzy ścieżki poszukiwań branżowych i związanych z nimi instytucji: kultura (domy kultury), 
oświata (szkoły) i pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej). Najbardziej obiecujące wy-
dawały się w tamtym okresie inicjatywy kulturalne. Dla kształtującej się pomocy społecznej 
perspektywa pracy w środowisku lokalnym była wówczas bardzo odległa.  

 

 
1. Kierunek środowisko lokalne – ewolucja pomocy społecznej 

 
Historię współczesnej pomocy społecznej w Polsce rozpoczyna ustawa z dnia 29 listopada 

1990 roku. Przedtem ta dziedzina polityki społecznej, określana jeszcze jako opieka społeczna, 
była traktowana raczej marginalnie i działała w oparciu o jedną z najstarszych ustaw z dnia 
16 sierpnia 1923 roku. Wśród głównych zadań przewidzianych w nowej ustawie – poza two-
rzeniem warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy, analizą zjawisk rodzących zapo-
trzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem przewi-
dzianych ustawą świadczeń – ustawodawca wskazał konieczność „pobudzania społecznej ak-
tywności” w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz pracę socjalną. 
Na mocy ustawy do życia powołane zostały, w każdej gminie, ośrodki pomocy społecznej, jako 
wyspecjalizowane instytucje do niesienia pomocy i udzielania wsparcia najbardziej potrzebują-
cym. W ciągu „transformacyjnego dwudziestolecia” system pomocy społecznej ewoluował, 
a ważnym rysem modernizacyjnym stawała się stopniowo środowiskowa praca socjalna. Oto 
kluczowe zdaniem autora etapy zmian wraz z zaznaczeniem perspektywy społecznościowej. 

 

I etap – lata 1990–1994 
 

Przed pomocą społeczną zostaje postawione niezwykle trudne zadanie łagodzenia nega-
tywnych skutków przemian. Obserwowano rosnącą z dnia na dzień liczbę klientów, nieprzygo-
towanie ówczesnej kadry ośrodków pomocy społecznej, niewydolność innych obszarów poli-
tyki społecznej, podejście decydentów, którzy chcąc zapobiec niepokojom społecznym priory-
tetowo traktowali świadczenia o charakterze materialnym. Taka sytuacja spowodowała, że 
funkcjonowanie pomocy społecznej zaczęło się głównie koncentrować na udzielaniu pomocy 
finansowej. Podejmowane przez pracowników socjalnych działania miały bardziej charakter 
ratowniczy lub opiekuńczy. Jednak był to – co warto przypomnieć – również okres entuzjazmu 
i wiary, że w oparciu o tworzone ośrodki pomocy społecznej i powstające organizacje pozarzą-
dowe uda się zbudować nowoczesną pomoc społeczną dostosowaną do światowych standar-
dów.  

 

II etap – lata 1995–1998    
 

Etap ten przypada na czas, w którym było już wiadomo, że pierwszy najtrudniejszy okres 
minął, warunki społeczno-gospodarcze ulegały stabilizacji, a ludzie powoli przyzwyczajali się 
do nowej sytuacji. Jednak główny kierunek pomocy społecznej skupiony na funkcji ochronnej  
pozostał bez zmian. Nowe uregulowania prawne (np. zaostrzenie kryteriów przyznawania oraz 

                                                           
7  Zob.: www.cal.org.pl. 
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świadczeń z tytułu pozostawania bez zatrudnienia) i postępujące skutki bezrobocia przyczyniły 
się do znaczącego wzrostu liczby klientów pomocy społecznej. Do ośrodków zgłaszali się oni 
głównie po pomoc finansową w przekonaniu, że im się to należy nawet wówczas, gdy sami nie 
robią nic, żeby swoją sytuację zmienić. Odpowiadając na takie potrzeby i oczekiwania państwo 
wprowadzało kolejne rodzaje świadczeń, jednak wyłącznie o charakterze materialnym. Ośrodki 
pomocy społecznej w tym okresie zaczęły przypominać „urzędy śledcze”, które nie tylko, że 
gromadziły ogromną dokumentację, celem przyznania zasiłków, ale także uparcie zaczęły 
poszukiwać powodów, mogących stanowić podstawę odmowy świadczeń. W tym okresie po-
moc finansowa była relatywnie wysoka, co stało się przyczyną bardzo niepokojącego zjawiska, 
że bycie klientem pomocy społecznej stało się sposobem na życie. W 1997 r. wprowadzono 
pierwszy program woluntarystyczny w Ośrodku Pomocy Społecznej na Żoliborzu 
w Warszawie.  

 
III etap – lata 1999–2002 

 

Związany z drugą reformą samorządową, tworzeniem powiatów i przekazaniem im do re-
alizacji zadań, również z zakresu pomocy społecznej. W tym okresie mamy także do czynienia 
z rozpoczęciem nowego etapu finansowania pomocy społecznej, w którym ciężar ten zostaje 
w znaczący sposób przeniesiony na gminy. Większość z nich nie jest w stanie sprostać temu 
wyzwaniu, w związku z czym znacznemu obniżeniu ulega wysokość świadczeń oraz częstotli-
wość ich wypłacania. Skutkiem jest konieczność niemal comiesięcznego przeprowadzania 
wywiadów i gromadzenia „bogatej” dokumentacji, celem przyznania zasiłku celowego, co 
powoduje, że inne pozamaterialne działania nadal pozostają w cieniu. W 1999 r. rozpoczyna 
szkolenia pierwsza pilotażowa grupa pracowników socjalnych pracująca nad wdrożeniem, do 
instytucji pomocy społecznej w województwie mazowieckim, modelu Centrum Aktywności 
Lokalnej. 

 
IV etap – lata 2003–2006 

 

W 2004 r. pomoc społeczna doczekała się nowej całościowej ustawy, która w głównym 
zarysie niewiele różniła się co prawda od swojej poprzedniczki, ale pojawiły się w niej nie-
zwykle ważne elementy. Wśród nich należy wymienić m.in.: ograniczenie katalogu świadczeń 
o charakterze materialnym na rzecz świadczeń pozamaterialnych (art. 36), pojawienie się no-
wego, ważnego zadania pomocy społecznej jakim jest: „rozwijanie nowych form pomocy spo-
łecznej i samopomocy w ramach zdefiniowanych potrzeb” (art. 15). Symptomem nadchodzącej 
zmiany paradygmatu pomocy społecznej było wskazanie następujących zadań pracownika 
socjalnego:  
– działalność diagnostyczna (dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zaporze-

bowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych 
świadczeń – art. 119 ust. 1 pkt. 2), 

– działalność animacyjna (pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopo-
mocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych – art. 119 ust. 1 pkt. 6),  

– działalność kooperacyjna (współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, 
łagodzenie skutków ubóstwa – art. 119 ust. 1 pkt. 7), 

– działalność innowacyjna (inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym 
trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi 
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin – art. 119 ust. 1 pkt. 8), 

– działalność inspiratorska (współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu 
oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych 
na podniesienie jakości życia – art. 119 ust. 1 pkt. 9). 
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Istotny przełom w zakresie środowiskowej pracy socjalnej nastąpił w 2006 roku, kiedy to 
rozpoczęto przygotowanie zmian w pomocy społecznej z uwagi na możliwości absorpcyjne 
Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu 2006 r. przygotowany został autorski do-
kument przygotowany przez C. Miżejewskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Zało-
żenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych. W dokumencie tym 
zapowiedziano potrzebę wprowadzenia kontraktu aktywizacji lokalnej, kierowanego do grupy 
osób, w ramach konkretnego środowiska, lub członków danej społeczności. W ramach kontrak-
tu aktywizacji socjalnej możliwe stało się stosowanie instrumentów aktywizacyjnych wraz 
z działaniami o charakterze wspierającym. Jednocześnie, wskazano potrzebę wzmocnienia roli 
pracownika socjalnego wobec innych instytucji usług społecznych w gminie, tak, aby stosowa-
ne instrumenty aktywizacyjne były w pełni realizowane

8
. W 2006 r. rząd przyjął Krajowy Pro-

gram „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna”, w którym określono po raz pierwszy 
nowe narzędzia pracy socjalnej pod nazwą Program aktywizacji lokalnej. Ważną inspiracją 
i wzorem dla projektowanych rozwiązań były doświadczenia kilkudziesięciu ośrodków pomo-
cy społecznej pracujących modelem CAL.  

 
V etap – lata 2007 – 2011 

 

Powyższy program w znacznym stopniu wpłynął na zapisy Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki oraz dokumentów systemu jego realizacji. Uruchomiony w 2007 r. system wydat-
kowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaczął jak pisze C. Miżejewski

9
, od-

grywać rolę „swoistego” źródła prawa dla podmiotów realizujących projekty systemowe. Zna-
lazło się w nim miejsce na sfinansowanie różnych instrumentów aktywizacyjnych, w tym rów-
nież ważnych dla działań środowiskowych np. organizacja i finansowanie usług wspierających 
animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji 
społecznej czy streetworkera. Rozwiązania finansowe stymulowały też inicjatywy integracyj-
no-środowiskowe w zakresie: 
– przeprowadzania badań diagnostycznych oraz przygotowywania raportów dotyczących 

potrzeb i zasobów danej społeczności, 
– edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowania spotkań, konsultacji, działań 

edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców, 
– organizowania i inspirowania udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczegól-

ności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym 
czy turystycznym. 

Efektem zastosowania nowych mechanizmów finansowych było stworzenie blisko 300 
programów aktywności lokalnej, niestety na bardzo zróżnicowanym poziomie merytorycznym. 
Tym niemniej podmiotem ich działań są nie tylko pojedynczy ludzie lub rodziny, lecz także 
określone środowiska społeczne, skupiające najróżniejsze osoby (niekoniecznie klasycznych 
klientów pomocy społecznej). Adresatami działań podejmowanych w Programach Aktywności 
Lokalnej są konkretne grupy osób, (np. niepełnosprawni, osoby opuszczające placówki opie-
kuńczo-wychowawcze, imigranci, bezrobotni i inni klienci pomocy społecznej), zamieszkujące 
dane terytorium (dzielnicę miasta, osiedle, ulicę czy nawet pojedynczy blok)

10
.   

Warto podkreślić, że realizacja działań przewidzianych w Programach Aktywności Lo-
kalnej zakłada szeroką współpracę i koordynację działalności instytucji i organizacji istotnych 
dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, takich jak ośrodki pomocy społecznej oraz inne 

                                                           
8  Założenia do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa, czerwiec 2006, s. 13. 
9  C. Miżejewski, Uwarunkowania prawno-ustrojowe środowiskowej pracy socjalnej, Ekspertyza dla Laboratorium 

Innowacji Społecznej, Warszawa 2010. 
10  B. Kowalczyk, Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności 

lokalnej? w: Aktywizacja – integracja – spójność społeczna. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze 

polityki społecznej i pracy socjalnej, K. Wódz, K. Faliszek (red.), Toruń 2009. 
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jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. W tym celu 
powinny być zawiązywane partnerstwa lokalne. Istotna, jeśli nie najważniejsza rola w realizacji 
tych działań przypada wykwalifikowanym pracownikom socjalnym, którzy powinni docierać 
do środowisk i osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i we współpracy 
z innymi służbami i partnerami podejmować działania aktywizujące”

11
. Poprzez nacisk na 

mobilizowanie partnerów i partycypację społeczną Programy Aktywności Lokalnej nawiązują 
zatem do jednej z trzech klasycznych metod pracy socjalnej (obok metody indywidualnego 
przypadku – case work, pracy z grupą – group work ) – metody środowiskowej (organizowania 
środowiska lokalnego (community organizing) czy po prostu pracy ze społecznością (communi-
ty work)

12
. Jak zauważa K. Wódz

13
, Programy Aktywności Lokalnej stały się swoistym poligo-

nem doświadczalnym testowania skuteczności metody organizowania środowiska. Jednak 
przeprowadzone badania Programów realizowanych w kilku miastach województwa śląskiego 
w 2010 roku pokazują, że oddziaływania środowiskowe PAL ograniczają się przede wszystkim 
do klientów pomocy społecznej i/lub ich najbliższych, w niewielkim zakresie korzystając ze 
wsparcia w postaci wolontariatu czy też organizacji III sektora – działających w środowisku 
lokalnym, z reguły bowiem zbiorowości, w których realizowane są takie programy są zdezor-
ganizowane i nie dysponują odpowiednim kapitałem społecznym

14
. 

 
 

2. Inspiracje i rozwiązania zagraniczne 
 
Teoretyczne i praktyczne podejście do środowiskowej pracy socjalnej krystalizowało się 

nie tylko w oparciu o własne doświadczenia. Ważne inspiracje wykorzystywane w polskiej 
praktyce pochodzą z zagranicy, a zwłaszcza z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. 
 
A) Wielka Brytania

15
 

 

Niewątpliwym wkładem anglosaskiej pracy socjalnej do działania w środowisku lokal-
nym jest perspektywa empowerment oznaczająca przeciwstawianie się bezsilności, osiągnięcie 
większej kontroli nad własnym życiem, zdolności do wpływania na innych, dokonywania 
zmian. Wśród znaczeń tego pojęcia w brytyjskiej literaturze najczęściej występują dwa modele: 
profesjonalny i wyzwalający (liberational). Jak podkreśla J. Szmagalski, koncepcja empower-
ment została przyjęta w odpowiedzi na urynkowienie opieki społecznej w obronie przed nie-
pewnością i poczuciem braku bezpieczeństwa w tej nowej sytuacji. Empowerment stał się dla 
pracowników socjalnych i innych służb socjalnych środkiem walki o autonomię i konsolidację.  

Niezwykle inspirujące są doświadczenia brytyjskie związane ze standaryzacją umiejętno-
ści i wiedzy potrzebnych praktykowi pracującemu z różnymi społecznościami i grupami. Opra-
cowano 25 standardów uporządkowanych w 7 obszarów kluczowych: 
– Zrozum i praktykuj rozwój społeczności – zwany rdzeniem standardów obowiązuje 

wszystkich praktyków, zawodowych i wolontariackich, działających we wszelkich rolach, 
umiejscowieniach i poziomach. Opiera się on na wartościach takich jak równość i anty-
dyskryminacja, sprawiedliwość społeczna, kolektywna akcja, empowerment społeczności 
oraz wspólna praca i uczenie się. Po nim następują:  

                                                           
11  K. Wódz, Wprowadzenie, w: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego, K. Wódz, S. Paw-

las-Czyż (red.),Toruń 2008, s. 14. 
12  Tamże. 
13  K. Wódz, Organizowanie społeczności lokalnej jako instrument rewitalizacji społecznej, w: Rewitalizacja społeczna. 

Od aktywizacji do rozwoju lokalnego, B. Skrzypczak (red.), Katowice 2011. 
14  K. Wódz, K. Faliszek, K, Kowalczyk, B. Leśniak-Berek E., Mandrysz, Programy Aktywności Lokalnej jako instru-

ment aktywizacji środowiska lokalnego – wstępna próba oceny, w: „Przegląd Socjologiczny”, t. LIX/4, Łódzkie To-
warzystwo Socjologiczne, Łódź 2010. 

15  Na podstawie ekspertyzy J. Szmagalskiego, Laboratorium Innowacji Społecznej, Warszawa 2010. 
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– Zrozum i zaangażuj się w społeczność. 
– Wprowadź podejście rozwoju społeczności do pracy grupowej i kolektywnych akcji. 
– Promuj i wspieraj podejście rozwoju społeczności w przedsięwzięciach opartych na 

współpracy międzysektorowej. 
– Promuj lokalne uczenie się oparte na wspólnych doświadczeniach. 
– Zapewniaj organizacjom wsparcie w podejściu do rozwoju społeczności. 
– Kieruj i doskonal praktykę rozwoju społeczności. 

Każdy obszar kluczowy zawiera wiedzę i wyjaśnienia konieczne do wypełnienia zaleceń 
opisanych w standardach przypisanych do tego obszaru oraz ma przypisane pięć przykładów 
wartości rozwoju społeczności wziętych z praktyki, które pokazują jak praktycy rozwoju spo-
łeczności mają realizować każdą z kluczowych wartości w swojej pracy.  
 
B) Francja

16
 

 

Aktualnie we Francji, jako nowy paradygmat pracy w środowisku traktowana jest kon-
cepcja pracy socjalnej/społecznej w terytoriach (l’action sociale dans les teritoires). Wiąże się 
ją z krzewieniem w działaniach, w różnych społecznościach lokalnych, idei demokracji, soli-
darności społecznej, poczucia bliskości i dbałości o rozwój danej społeczności lokalnej

17
. Swo-

istą filozofię działania w środowisku stanowi to, co określa się jako podejście społecznościowe 
(l’approche commaunautaire). Jego cechą jest rozpoznanie i ocena waloryzująca potencjał 
jednostek, kapitał sieci społecznych, danego środowiska, czy społeczności (L’approche com-
munautaire, Guide de référence). Podejście społecznościowe rozumie się tu „jako zbiór zasad, 
idei określających cele finalne działania (interwencji), jak również wskazujących na jego spe-
cyficzność i granice”

18
. Cechą charakterystyczną tego podejścia – wskazuje badaczka francu-

skiej pracy socjalnej E. Marynowicz-Hetke – jest dbałość o „taki podział odpowiedzialności 
indywidualnej i grupowej, aby móc odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania jednostek”. Zreali-
zowanie tego zamierzenia wymaga współpracy i stosowania komplementarnych źródeł i sposo-
bów pomocy formalnej i nieformalnej, które są dostępne w społeczności. Wśród celów stowa-
rzyszeń funkcjonujących w dzielnicach (les associations de quartier) podkreśla się możli-
wość19

: 
– „ponownego skonfigurowania w sensie społecznym i kulturowym tożsamości jednostek/ 

mieszkańców, dzięki otwarciu na świat”, 
– „pogodzenia się z nieobecnością dziedzictwa rodzinnego, społeczno-kulturowego 

i edukacyjnego (dotyczy osób migrujących), dzięki temu, że każdy staje się twórcą sieci 
więzi społecznych. W tym sensie zaangażowanie i uczestnictwo w stowarzyszeniach dzielni-
cy są sposobem na pokonanie: izolacji, indywidualizmu, komunitaryzmu, rozumianego 
w sensie pejoratywnym, jako generującego hermetyczność grup etnicznych”.  

 
C) Niemcy 

 

Przyglądająca się od lat niemieckiej praktyce i teorii pracy środowiskowej B. Smolińska-
Theiss

20
 zauważa, że staje się ona coraz mniej jasnym, czytelnym terminem. Jest permanentnie 

redefiniowana, zastępowana następującymi terminami: praca municypalna (Stadtteilarbeit), 

                                                           
16  Na podstawie ekspertyzy E. Marynowicz-Hetka i H. Kubickiej, Laboratorium Innowacji Społecznej, Warszawa 

2010. 
17  J. Morel, L’approche communautaire de la sané : une des srtatégies d’intervention sur les déterminants socio-

économiques, « Santé Conjuguée», vol. 40, 2007, s. 75. 
18 L’approche communautaire. Guide de référence (2002), opracowany przez członków Stowarzyszenia Pavillon du 

Parc, Québec 2007, s. 2. 
19  M. Melyani, Association de quartier, éducation et production du lien social, In: Ingénierie du lien social. 

Développement et associations (2006), sous dir. M. Melyani, Licorne, Ed. L’Harmattan 2006, s. 13. 
20 Na podstawie ekspertyzy B. Smolińskiej-Theiss, Laboratorium Innowacji Społecznej, Warszawa 2010. 
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organizowanie wspólnoty (community organizing), praca środowiskowa na rzecz rozwoju 
(Gemeinwesenentwicklung), ekonomiczna praca środowiskowa (Gemeinwesenökonomie), 
orientacja na przestrzenie społeczne (Sozialraum Orientierung), orientacja na pracę środowi-
skową (Gemeinwesenorientierung), psychologia wspólnoty (Gemeindepsychologie), partycy-
pacja i udział (Partizipation/Beteiligung). 

Inspiracje zagraniczne podobnie jak doświadczenia dwudziestoletniej transformacji oraz 
wsparte na polskiej tradycji pracy w społeczności lokalnej z okresu II Rzeczpospolitej symboli-
zowane przez H. Radlińską i księdza J. Blizińskiego stały się podstawą pracy nad współcze-
snym, całościowo pomyślanym konceptem środowiskowej pracy socjalnej. 

 
 

3. Model organizowania społeczności lokalnej 
   
W 2009 r. historia środowiskowej pracy socjalnej wkracza w kolejny, jak się wydaje stra-

tegiczny okres. W ramach programu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej”, którego inicjatorem był Departament Pomocy i Integracji 
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uruchomiono pracę nad modelem organi-
zowania społeczności lokalnej. Realizacji tego zadania podjęły się dwie organizacje pozarzą-
dowe: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (od 1999 r. rozwijający metodykę pracy 
społecznościowej w obszarze pomocy społecznej) i Instytut Spraw Publicznych (będący od 
blisko 10 lat promotorem i inicjatorem koncepcji aktywnej polityki społecznej). 

W celu opracowania systemowych rozwiązań w zakresie środowiskowej pracy socjalnej 
zorganizowano stały zespół ekspertów Laboratorium Innowacji Społecznej

21
, który koordynuje 

i inicjuje wszechstronne prace o charakterze:  
– diagnostyczno-badawczym (ogólnopolskie badania ilościowe i jakościowe o charakterze 

diagnostycznym, studia przypadków poszczególnych społeczności, badania fokusowe 
towarzyszące programowi edukacyjnemu), 

– ekspercko-analitycznym (kilkadziesiąt ekspertyz z obszaru OSL, systematyczne seminaria 
LIS,) 

– wydawniczym (przygotowanie zestawu literatury polskiej i zagranicznej dotyczącej OSL, 
stały rocznik „Prace Laboratorium Innowacji Społecznej”, opracowanie praktyk „Aktyw-
nych Społeczności” pakietu i multimedialnego pakietu edukacyjnego), 

– edukacyjno-wdrożeniowym (dwuletni program szkoleniowy dla 80 pracowników 
socjalnych, wszechstronne wsparcie pilotażowych działań w kilkudziesięciu środowiskach 
podzielonych na grupy: małe miasta, wsie, średnie miasta), 

– prawno-instytucjonalnym (przygotowanie projektów rozwiązań prawnych dla sfery 
instytucjonalnej pomocy społecznej). 

Praca środowiskowa w przygotowywanym modelu OSL traktowana jest „jako długofalo-
wy proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktyw-
ności ludzi, wyrażającej ich podmiotowość (także w znaczeniu społeczno-politycznym) i zdol-
ność do przekształcania środowiska własnymi siłami”

22
. Przy czym stworzone w jego ramach 

sieci współpracy i różnorodne struktury lokalne na stałe wspierają rozwój społeczności, jej 
sposoby rozwiązywania problemów. OSL jako proces uwzględnia następujące zasady: od po-
mocy do samopomocy, od pracy dla, do pracy z ludźmi i przez ludzi, od bierności do partycy-
pacji, od perspektywy klienta do perspektywy partnera. 

Należy podkreślić, że praca środowiskowa w modelu OSL traktowana jest jako jedna 
z metod pracy socjalnej. Równocześnie przyjmuje się, że aktywizacja i integracja społeczności 

                                                           
21 Zespół ekspertów Laboratorium tworzą: Barbara Bąbska, Magdalena Popłońska-Kowalska, Maria Mendel, Magdale-

na Dutkiewicz, Paweł Jordan, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza, Rafał Krenz i Bohdan Skrzypczak.  
22  Model Organizowania Społeczności Lokalnej opracowany przez zespół Laboratorium Innowacji Społecznej, 

www.cal.org.pl 
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lokalnych nie jest i nie powinna być sprowadzana do działań prowadzonych wewnątrz  
i w ramach systemu pomocy społecznej. Organizowanie społeczności lokalnej jako podejście 
aktywizujące, z założenia zawiera bowiem elementy organizowania się społeczności, a więc 
działania oddolne, co najwyżej inicjowane przez organizatora, który jednak raczej animuje 
i koordynuje proces zmiany społecznej niż nim zarządza na zasadzie władztwa administracyj-
nego. Model OSL opiera się bowiem na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych przede 
wszystkim w oparciu o sieci i więzi poziome, a nie relacje hierarchiczne.  

Traktowanie pracy środowiskowej jako wyodrębnionego podejścia w pracy socjalnej 
oznacza, że koordynatorem działań w tym zakresie powinien być odpowiednio przygotowany 
pracownik socjalny. Zakłada się, że profesjonalni organizatorzy społeczności lokalnej będą 
pracować: (1) w ośrodkach pomocy społecznej (które, jeśli tylko to będzie możliwe, w tym 
celu wyodrębniać będą działy pracy ze społecznością lub przynajmniej odpowiednie stanowi-
ska pracy), ale także (2) w organizacjach trzeciego sektora prowadzących działalność statutową 
w obszarze pomocy społecznej, integracji społecznej i rozwoju lokalnego. Takim podmiotom 
organizacja społeczności lokalnej może zostać zlecona, jako zadanie publiczne do wykonania 
(zarówno w trybie powierzenia, jak i wspierania). To prowadzi nas do trzeciego przyjętego 
w modelu OSL założenia, jakim jest traktowanie organizowania społeczności lokalnej w opar-
ciu o pracę środowiskową jako kwalifikowanej usługi społecznej

23
.  

Jednak niezależnie od konkretnego podejścia metodycznego i organizacyjnego pewne 
rzeczy są niezmienne. Rozwój społeczności zawsze będzie pracą „razem”, „z”, a nie „dla” 
zainteresowanych osób. Będzie zachęcał do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, do rozwi-
jania w ludziach poczucia nabywania uprawnień przez pomaganie im w zdobywaniu nowych 
umiejętności i wiedzy oraz uzyskiwaniu pewności siebie w kierowaniu lub ich negocjowaniu. 
Wiele wskazuje na to, że najbliższych latach właśnie zbudowana na takiej filozofii środowi-
skowa praca socjalna będzie przeżywała nie tylko zasłużony renesans, ale stanie się fundamen-
tem i spoiwem wszelkich działań społecznych, edukacyjnych i integracyjno-rozwojowych. 
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Kształcenie pracowników socjalnych  

– w jakim kierunku zmierzamy? 

 
 

Wprowadzenie 
 
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi w jakim kierunku zmierza kształcenie pracowni-

ków socjalnych w Polsce. Jednym z wyznaczników profesjonalizacji w ujęciu socjologicznym 
jest wiedza teoretyczna i praktyka zawodowa

1
. 

Zawód pracownika socjalnego na przestrzeni kilkudziesięciu lat bardzo ewaluował. Od 
opiekuna społecznego, który został powołany w gminach na mocy Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r.

2
, aż do pracownika socjalnego. Oficjalnie wprowadze-

nie zawodu pracownika socjalnego do nomenklatury zawodów nastąpiło w Polsce dopiero 
w 1966 roku zarządzeniem Ministra Oświaty

3
. Natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

łecznej rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności dla potrzeb rynku pracy, w części „Zawody i specjalności” wpisało w grupie zawo-
dów 34 – pracownicy pozostałych specjalności, symbol 346 – czyli zawód pracownik socjalny, 
co ostatecznie umiejscowiło ten rodzaj działalności zawodowej w odpowiednim miejscu. 

Mimo, że zawód ten powstał już dawno, to przez długie lata pracownikiem socjalnym 
mógł zostać każdy nie spełniając żadnych wymagań formalnych. 

Badania, które zostały przeprowadzone w 1972 roku przez Ministerstwo Pracy, Płacy 
i Spraw Socjalnych, dotyczyły poziomu wykształcenia pracowników socjalnych w instytucjach 
pomocy społecznej: w 9 resortach, 23 zjednoczeniach i 710 przedsiębiorstwach. Według badań 
tylko 2,8% pracowników socjalnych posiadało wykształcenie wyższe, 54,5% wykształcenie 
średnie, 20% niepełne średnie oraz 22,7% wykształcenie podstawowe

4
. Dopiero Ustawa 

o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku w artykule 49 ust. 1 określiła warunki, jakie 
należało spełnić, by móc wykonywać ten zawód w Polsce. Pracownikiem socjalnym mogła być 
osoba, która posiadała dyplom pracownika socjalnego lub ukończyła studia wyższe o kierun-
kach: praca socjalna, polityka społeczna, socjologia, pedagogika i psychologia. Obecnie obo-
wiązująca Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, 
poz. 1362 z późn. zm.) w Art. 116 ust. 1 precyzuje, kto może wykonywać zawód pracownika 
socjalnego: 

Art. 116 ust. 1 – Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej je-
den z niżej wymienionych warunków:  
1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych.   
2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna. 
3. Do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

                                                           
1  E. Greenwod, Pracownik socjalny jako profesjonalista: materiały konferencji, 1957, za: Gąsior H. (red.), Katowice 

1998, s. 45–55. 
2  H. Bunsch-Konopka, Historia pomocy społecznej, s. 29–35. 
3  I. Lepalczyk, E. Murynowicz-Hetka, Tradycje i sytuacje aktualne w kształceniu pracowników socjalnych w Polsce, 

„Praca socjalna” 1990 r. nr 1–2, s. 9.  
4  A. Rajkiewicz, Kto realizuje politykę społeczną, „Życie gospodarcze” 8/1973, oraz J. Mikulski (red.), Służby socjal-

ne, stan, potrzeby, kształcenie, Warszawa 1974, s. 5. 
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a. pedagogika, 
b. pedagogika specjalna, 
c. politologia, 
d. polityka społeczna, 
e. psychologia, 
f. nauki o rodzinie. 

Treść przepisu art. 116 ust. 1a dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację 
wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008 r., a dyplom ukończe-
nia studiów uzyskają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. Należy 
zaznaczyć, że wyliczenie to ma charakter pełny i osoby, które ukończyły inne kierunki studiów 
magisterskich lub licencjackich nie mogą wprost uzyskać uprawnień pracownika socjalnego. 
Odnosi się to w szczególności do kierunków pokrewnych w zakresie studiów wyższych i po-
dyplomowych

5
. 

Treść ust. 3 tegoż artykułu wskazuje, iż ukończenie innego kierunku studiów niż wymie-
nione w ust. 1 także nie musi stać na przeszkodzie do wykonywania tego zawodu. Osoby chcą-
ce wykonywać zawód pracownika socjalnego muszą ukończyć szkołę przyznającą uprawnie-
nia, czyli dyplom pracownika socjalnego.  

Wykonywanie konkretnego zawodu powinno być poprzedzone wieloletnim i zorganizo-
wanym procesem kształcenia

6
. Jak wskazuje J. Szczepański odpowiednie wykształcenie na 

wysokim poziomie warunkuje zarówno poziom, jak i jakość wykonywanych czynności zawo-
dowych oraz identyfikację pracownika z zawodem

7
.  

Przygotowanie do roli zawodowej składa się z kształcenia osobowości i postaw oraz 
przekazywania wiedzy fachowej i uczenia umiejętności praktycznych

8
.  

Za początek kształcenia pracowników socjalnych w Polsce, które zaowocowało pojawie-
niem się systemu kształcenia na poziomie wyższym, można uznać utworzenie w 1925 r. 
w Polsce pierwszej wyższej szkoły pracy socjalnej – Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej

9
. Szkoła została powołana z inicjatywy Heleny Radlińskiej, która 

przez wiele lat była kierownikiem studium. Początkowo studium było roczne, lecz okazało się 
to niewystarczające, dlatego też później kształciło w dwóch systemach. Jeden z nich zakładał 
dwuletni cykl kształcenia o charakterze kursowym i kończył się świadectwem typu Collegium. 
Drugi system został wprowadzony w 1937 r. z czteroletnim cyklem nauczania–kształcenia na 
poziomie wyższym. W roku akademickim 1939/40 wprowadzono magisterium

10
. 

Słuchacze studium byli specyficzną grupą studentów, ponieważ byli starsi – wymagane 
było ukończenie 20 lat

11
. Słuchaczami byli głównie pracownicy społeczni z wieloletnim do-

świadczeniem w pracy społeczno-oświatowej, wielu z nich ukończyło już drugi rok studiów. 
Najczęściej były to osoby, które zostały skierowane przez instytucję, w której pracowali i od 
której otrzymywali stypendia na naukę. Słuchacze pracowali w instytucjach różnego typu: od 
placówek wyznaniowych, po instytucje pomocowe, szkoły, itp.  

Studium zawdzięczało swój poziom i rozgłos wykładowcom i kadrze dydaktycznej, która 
obecnie należy do grona najwybitniejszych specjalistów z poszczególnych dziedzin. Podstawy 
teoretyczne wykładali wybitni uczeni, m.in.: ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 
Wyższej Szkoły Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, itd. Czołówkę wykładowców sta-

                                                           
5  G. Szpor, C. Martysz, S. Nitecki, Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gdańsk 1999, s. 271. 
6  W. Wiśniewski, Wykształcenie w systemie wartości społeczeństwa polskiego, „Studia socjologiczne” 1/1988, s. 90. 
7  J. Szczepański, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, w: Socjologia zawodów, A. Sarapata (red.), 

Warszawa 1965, s. 21. 
8  P.M. Latoszek, Selekcja i rekrutacja na studia medyczne a przygotowanie do roli zawodowej lekarza, w: Socjologia 

zawodów medycznych: wybór problematyki, M. Sokołowska, S. Kosiński (red.), Warszawa 1978, s. 73. 
9  W. Wyrobkowi-Pawłowska, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, „Praca Socjalna” 2/1986, s. 48. 
10  S. Reymont, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej WWP. Przypomnienie programu i metody, „Praca Socjalna” 

1986, s. 47. 
11  W. Wyrobkowi-Pawłowska, Studium Pracy.., op.cit., s. 52. 
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nowili L. Krzywicki, J. Chałasiński, S. Czarnowski, M. Librakowa, A. Dryjski, S. Baley, 
K. Krzeczkowski, S. Rychliński, M. Jaroszyński, H. Radlińska i wielu innych

12
. 

Wszystkich studentów obowiązywała przez dwa semestry technika pracy umysłowej. Był 
to wyodrębniony przedmiot

13
. Zajęcia miały na celu wykształcenie umiejętności posługiwania 

się różnymi technikami i metodami naukowymi, docieranie do ich źródeł oraz właściwą inter-
pretację, ale przede wszystkim umiejętności przeprowadzania wywiadów z pracownikami 
zakładów. 

Jednym z wiodących przedmiotów, trwającym 4 semestry, było zwiedzanie instytucji. Do 
podstawowego katalogu odwiedzanych instytucji należały: domy dziecka, przedszkola, domy 
noclegowe, biblioteki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Instytut Spraw Społecznych, 
Główny Urząd Statystyczny oraz znaczące zakłady pracy, jak np. Związek „Społem”

14
. Zwie-

dzanie instytucji stanowiło pierwszy etap zapoznania się z ich problematyką, druga część to 
szczegółowe omówienie funkcjonowania instytucji, m. in. dwie godziny często w obecności 
kierownika zakładu i czynnym udziale prof. Heleny Radlińskiej

15
.  

Szkoła kształciła w czterech kierunkach specjalizacji: opieka społeczna, polityka społecz-
na (nazywana organizacją życia społecznego), bibliotekarstwo i oświata dorosłych, gdzie 
z kolei istniały dwie specjalizacje – miejska i wiejska.  

Duży nacisk kładziono nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim na umiejęt-
ności. Bardzo dbano, aby student posiadał dobre przygotowanie praktyczne. Należy tu zazna-
czyć np. ogromny wkład w propagowanie wiedzy z zakresu psychologii wychowawczej, która 
często była poparta wykładami znakomitego praktyka Janusza Korczaka. 

Ważnym elementem kształcenia była nauka wykorzystywania badań naukowych do lep-
szego poznania jednostki, grupy i środowiska. W tym celu przeprowadzano wiele wywiadów 
bezpośrednich drogą rozmowy lub ankiety, które z kolei stanowiły stały temat rozmów i wy-
kładów.  

Na seminarium Historii Pracy Społecznej i Oświatowej prowadzonym przez H. Radlińską 
znaczną część przeznaczano na pisanie monografii znanych prekursorów pracy socjalnej.  

Studium Pracy Społeczno-Oświatowej (taką nazwę przyjęło po 2 latach) miało w Polsce 
ogromny wpływ na:  
– kulturę pracy społecznej w zakresie oświatowo-kulturalnym, opiekę matki nad dzieckiem 

oraz młodzieżą,  
– kształcenie pracowników socjalnych,  
– wzorcowe rozwiązywanie problemów społecznych w oparciu o zbiorowe badanie i ekspe-

rymenty
16

. 
Mimo drugiej wojny światowej i związanej z nią okupacji terenów należących do Polski 

przez hitlerowskie Niemcy nadal na jej terenie kształcono pracowników społecznych. Utwo-
rzono specjalne zespoły seminaryjne, które przygotowywały nowe koncepcje i programy. Wie-
le zajęć odbywało się w prywatnych domach i mieszkaniach lub w Ośrodkach Zdrowia i Opieki 
Społecznej w Warszawie. Helena Radlińska zajęła się głównie przygotowywaniem kadry do 
pracy na ziemiach tzw. postulowanych, tj. na Warmii, Mazurach i Opolszczyźnie.  

Model kształcenia w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej kładł nacisk przede wszyst-
kim na traktowanie słuchacza indywidualnie, dostosowywał program do nabytego już wy-
kształcenia, wiedzy teoretycznej i praktycznej. Duży nacisk kładziono na wykształcenie umie-
jętności samodzielnego podejmowania decyzji, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną oraz 
umiejętności praktyczne. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez wysokiej jakości specjalistów 
teoretyków i praktyków, którzy zawsze służyli swoją wiedzą i doświadczeniem.  

                                                           
12  Tamże, s. 53. 
13  S. Reymont, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej…, op.cit., s. 47. 
14  Tamże, s. 47. 
15  Tamże, s 47. 
16  W. Wyrobkowi-Pawłowska, Studium Pracy …, op.cit., s. 48. 
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Szkoła prężnie się rozwijała przez długie lata mimo trudnej sytuacji społecznej gospodar-
czej i politycznej. Niestety po drugiej wojnie światowej w latach pięćdziesiątych przestała 
istnieć w wyniku decyzji politycznych, ponieważ ustrój nie zakładał istnienia problemów lub 
kwestii społecznych.  

W 1963 r. powrócono do kształcenia pracowników społecznych w zakresie opieki i po-
mocy, lecz na odmiennych warunkach i zasadach.  

Tradycje i doświadczenie studium zostały wykorzystane do utworzenia w 1966 r. pierw-
szych państwowych szkół pracowników socjalnych.  

Kształcenie na poziomie wyższym na szczeblu uniwersyteckim ma bogatą i długą tradycję 
podobnie jak kształcenie policealne, z tą różnicą, że to pierwsze zostało zainicjowane 21 lat 
wcześniej. Od 1945 r. z przerwą w latach 1951–1962 kształcenie kontynuowano w Katedrze 
Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego (od 1957 r. w zakresie pedagogiki społecznej) 
oraz na wydziałach pedagogicznych kilku innych uczelni wyższych

17
. W 1968 r. na Wydziale 

Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki kształcono organizato-
rów pracy socjalnej w zakładach pracy oraz pracowników socjalnych administracji państwo-
wej. Absolwenci posiadali specjalizację w zakresie ekonomiki pracy i polityki społecznej. 
W roku akademickim 1977/1978 utworzono przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego Studium Pracowników Służb Socjalnych na wydziale zaocznym

18
. 

Dziesięć lat później, tj. w roku akademickim 1988/1989 w Instytucie Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego utworzono Zaoczne Studia Socjologiczne o specjalności praca socjalna. 
Innowacją było wprowadzenie preferencyjnych warunków przyjęć dla najlepszych absolwen-
tów wydziałów pracowników socjalnych, którzy zdobyli najwyższą ocenę na egzaminie wstęp-
nym. Mogli się oni ubiegać o przyjęcie na drugi rok studiów. Była to pierwsza „jaskółka” 
wprowadzenia tzw. „drożności” w kształceniu pracowników socjalnych. Z inicjatywy Minister-
stwa Zdrowia

19
 Studium Zaoczne Pracowników Służb Socjalnych, jako pierwsze po wojnie 

rozpoczęło, w roku akademickim 1977/1978, kształcenie pracowników socjalnych na poziomie 
wyższym. Studium to, jako główny cel postawiło na „przygotowywanie specjalistów mających 
spełnić szersze funkcje zawodowe (kierownicze, analityczno-badawcze, edukacyjne)”

20
. Polity-

ka kadrowa Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zakładała przygotowanie specjalistów 
„do organizowania, koordynowania i planowania działalności socjalnej w skali zarówno naj-
bliższego środowiska, jak i ponadlokalnej, oraz do prowadzenia badań, analizowania i oceny 
systemu świadczeń społecznych i polityki społecznej państwa”

21
. Natomiast na studiach socjo-

logicznych o specjalności praca socjalna na wydziale zaocznym głównym celem było wyposa-
żenie studenta do przyszłej pracy w zdolność „dokonywania analiz i diagnoz w odniesieniu do 
jednostek, rodzin, grup, środowisk społecznych, potrafiącą wprowadzić nowe rozwiązania 
w dziedzinie zagadnień socjalnych, kompetentną w zakresie istniejącego stanu administracyj-
nego i prawnego”

22
. 

Program przewidywał wykształcenie trzech typów absolwentów: „zatrudnionych w po-
mocy społecznej, spółdzielczości inwalidzkiej i w ZUS-ie”

23
. Program obejmował przedmioty 

obowiązkowe dla wszystkich trzech specjalizacji, do których należały: teoria i metodyka pracy 
socjalnej, socjologia (rodziny, miasta i wsi), metody i techniki badań społecznych, psychologia 
społeczna, polityka społeczna, ekonomia powszechna, pedagogika opiekuńcza, rehabilitacja 

                                                           
17  E. Leś, Kształcenie w dziedzinie pracy socjalnej w Polsce, w: „Polityka Społeczna” 3/1991, s. 23. 
18  J. Supińska, Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie studiów magisterskich, w: Kształcenie pracowników 

socjalnych,. E. Leś, J. Rosner (red.), Warszawa 1991, s. 43–44. 
19  Studium Zaoczne Pracowników Służb Socjalnych przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, „Praca Socjalna” 3/1987, s. 2. 
20  E. Leś, Kształcenie w dziedzinie…, op.cit., s. 25. 
21  Tamże, s. 26. 
22  Zaoczne studia socjologiczne o specjalności pracy socjalnej. Informacja. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjolo-

gii. Kraków 1998; E. Leś, Kształcenie w dziedzinie pracy socjalnej w Polsce, w: „Polityka Społeczna” 3/1991, s. 26. 
23  Studium Zaoczne Pracowników Służb Socjalnych…, op.cit., s. 2. 
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inwalidów, zabezpieczenie społeczne, prawo administracyjne, prawo pracy, profilaktyka i reso-
cjalizacja, medycyna społeczna, statystyka itd.

24
.  

W 1992 r. w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie utworzono trzyletnie 
wyższe studia zawodowe. Pierwsi absolwenci w roku 1995 r. otrzymali dyplom licencjata – 
pedagoga specjalnego o specjalności praca socjalna. Obecnie zostały wprowadzone również 
dwuletnie uzupełniające studia – magisterskie.  

Transformacja społeczno-gospodarcza przyniosła zainteresowanie uczelni wyższych 
kształceniem w zawodzie pracownik socjalny. Wynika to z kilku powodów:  
–  profesjonalizacji pracy socjalnej i wynikającego z tego tytułu podwyższenia kwalifikacji 

zawodowych,  
–  z potrzeby już pracującej kadry pomocy społecznej chcącej uzupełnić swoje wykształcenie 

kierunkowe na poziomie wyższym,  
–  z bogatej oferty edukacyjnej wielu uczelni, które kuszą atrakcyjnością kształcenia. Praca 

socjalna posiada ogromny atrybut, którym jest możliwość podjęcia pracy przez absolwen-
tów w wielu instytucjach rządowych, samorządowych i pozarządowych.  

Specjalność praca socjalna była prowadzona w większości szkół wyższych uniwersytec-
kich i wyższych szkołach pedagogicznych m.in. w: Uniwersytecie im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Gdań-
skim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Szczecińskim, Uni-
wersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, Uniwersytecie Wrocławskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersyte-
cie Opolskim, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, Zielonej Górze, Słupsku, Bydgosz-
czy, Rzeszowie, Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest ona obecna także 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teo-
logicznej w Warszawie oraz w wielu niepaństwowych szkołach wyższych.  

Brak uregulowań ustawowych w zakresie pracy socjalnej w szkołach wyższych spowo-
dował ogromną różnorodność i dowolność w nazewnictwie specjalności. Przykładem może być 
kierunek pedagogika, w obrębie którego istniały następujące specjalności: pedagogika pracy 
socjalnej, praca opiekuńcza i socjalna, praca socjalna, pedagogika socjalno-opiekuńcza, peda-
gogika opiekuńcza z pracą socjalną, pedagogika pracy socjalnej. Ntomiast w ramach kierunku 
socjologia były to specjalności: pomoc społeczna i praca socjalna, praca socjalna, służby so-
cjalne. Specjalność taka również istniała na kierunku: politologia i nauki społeczne. 

Ze względu na autonomiczność szkół wyższych i brak standardów obserwowaliśmy dużą 
dowolność w doborze programu kształcenia. Niektóre uczelnie dążyły do ujednolicenia treści 
programowych. Punktem wyjścia dla wielu szkół wyższych było Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej nr 7 z 4 października 1995 r. w sprawie ustalenia dokumentacji pro-
gramowej dla zawodu pracownik socjalny (symbol cyfrowy 2601)

25
. Był to program kształce-

nia pracowników socjalnych na poziomie policealnym – 2,5-letnim. Dla wielu uczelni decyzje 
nr 7 MP i PS była inspiracją do tworzenia własnych programów kształcenia pracowników so-
cjalnych. Dopiero MNiSzW wydało rozporządzenie wprowadzając nowy kierunek studiów: 
Praca Socjalna. Od tej chwili miał nastąpić przełom w kształceniu pracowników socjalnych. 

Środowisko akademickie, zawodowe jak i społeczne oczekiwało pewnego uporządkowa-
nia i zarazem nadania odpowiedniej rangi procesowi kształcenia. Niestety nie udała się pier-
wotna koncepcja krystalizacji kształcenia, ponieważ obok kierunku praca socjalna nadal do-
puszczono możliwość uzyskania uprawnień pracownika socjalnego na innych kierunkach: 
pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, 
nauka o rodzinie o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego. Ten prze-
pis będzie stosowany do 31 grudnia 2013 roku.  

                                                           
24  Tamże, s. 2. 
25 Dz. Urz. MIPS z 1995 r., nr 6 poz. 7. 
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Początkowo wiele szkół wyższych chętnie wprowadzało do systemu kształcenia kierunek 
praca socjalna. Natomiast niż demograficzny, duża konkurencyjność kierunków i specjalności 
kształcenia, niski pobyt na kadrę instytucji pomocy społecznej spowodowały obniżenie atrak-
cyjności kierunku praca socjalna. Oczywiście sytuacja jest bardzo zróżnicowana pod względem 
geograficznym, instytucjonalnym (szkoły wyższe publiczne i niepubliczne) jak i popytu (stopa 
zatrudnienia pracowników socjalnych w poszczególnych gminach i województwach). 

Niestety kierunek praca socjalna w Polsce nie jest kierunkiem studiów najchętniej wybie-
ranym przez młode osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości. Prestiż zawodu i uwarun-
kowania społeczno-gospodarcze nie zachęcają młodych ludzi do podejmowania studiów 
z zakresu pracy socjalnej. MPiPS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji pomocy spo-
łecznej wprowadził procedury konkursowe na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na 
kształcenie i doskonalenie zawodowe dla pracowników socjalnych. Konsekwencją tego są 
w 100% finansowane studia I stopnia na kierunku praca socjalna. 

W celu dalszego popularyzowania kierunku jak i realizowanie systemu bolońskiego, 
MPiPS zachęca uczelnie do tworzenia studiów II stopnia z zakresu pracy socjalnej. Obecnie 
w Polsce trwają przygotowania do tego poważnego przedsięwzięcia. Spowodowałoby to moż-
liwość uzyskiwania uprawnień pracownika socjalnego wszystkim tym, którzy ukończyli inne 
kierunki studiów (niewymienione w Ustawie o Pomocy Społecznej z dn. 12.03.2004 r.). Stu-
denci i kadra akademicka mogłaby przeprowadzać badania naukowe, które rozwinęłyby tą 
dyscyplinę naukową. Efektem tego byłyby studia doktoranckie z zakresu pracy socjalnej. 

Oczywiście są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy procesu akademizacji. Należy 
zwrócić uwagę, że Polska, jako członek Unii Europejskiej powinna konsekwentnie realizować 
system boloński tj. 3 stopniowości kształcenia. Dlatego ogromnym wyzwaniem jest wykształ-
cenie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu pracy socjalnej, która rozwijałaby tę dziedzi-
nę naukową. W tym celu należy stworzyć seminaria doktoranckie z zakresu pracy socjalnej. 
Pracownicy naukowi z zakresu pracy socjalnej mogliby zadbać o dalszy rozwój i prestiż zawo-
du pracownik socjalny. 

 
 

1. System kształcenia w zawodzie pracownik socjalny na poziomie  

średnim (zawodowym) 
 
Kształcenie zawodowe ma w Polsce długoletnią tradycję. Podobnie jak w innych krajach 

rozpoczęło się w 1916 roku w Krakowie od krótkoterminowych kursów
26

. W 1925 roku rozpo-
częła działalność Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu. 

Długoletnie doświadczenie w kształceniu pracowników na poziomie policealnym, tj. 
szkół średnich zawodowych oraz zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wraz z re-
formą samorządową spowodowały zmodyfikowanie programu. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w 1995 r. wprowadziło nowe podstawy programowe w zawodzie pracownik socjalny

27
. 

Absolwent w wyniku kształcenia musiał umieć wykorzystać wiedzę teoretyczną zdobytą 
w cyklu kształcenia w praktyce zawodowej. Powinien posiąść umiejętność analizy kwestii 
społecznych. Kandydat, który pragnął zostać pracownikiem socjalnym musiał spełnić wyma-
gania psychofizyczne, właściwe dla tego zawodu. 

W 1993 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przejęło od Ministerstwa Zdrowia 
kształcenie pracowników socjalnych. MPiPS powołało 15 szkół policealnych pracowników 
służb społecznych i wprowadziło nową dokumentację programową dla zawodu pracownik 
socjalny, która została zatwierdzona przez MEN. Program został opracowany przez Komisję 
Programową powołaną przez MPiPS. Komisja Programowa składała się z wybitnych specjali-

                                                           
26  J. Mikulski, Służby socjalne: stan, potrzeby, kształcenie, Warszawa 1974, s. 98. 
27  Dz. Urz. MPiPS nr 7 z dn. 20.10.1995 r. 
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stów z zakresu pracy socjalnej, zarówno teoretyków jak i praktyków. Program powstał na bazie 
dokumentacji zagranicznej jak i krajowej wybiegającej poza standardowe programy kształcenia 
policealnego.  

MPiPS pozyskał specjalny fundusz PHARE na rozwój i wyposażenie techniczne i dydak-
tyczne 15 nowych szkół. Wiele szkół w tym okresie zdobyło i wyremontowało lub zbudowało 
nowe obiekty z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Pozwoliło to na usamodzielnienie 
i odmedycznienie kształcenia w zawodzie pracownik socjalny. Kadra dydaktyczna rozpoczęła 
intensywne szkolenia z zakresu pracy socjalnej zarówno w kraju jak i za granicą. Głównym 
partnerem dla wielu szkół stał się Instytut Pracy Socjalnej w Lille (Francja) oraz partnerzy 
z Holandii i Niemiec. Współpracowano także w ramach Trójkąta Weimarskiego w celu wy-
miany doświadczeń i propagowania nowych rozwiązań. Lata 1993 do 1997 to złoty okres roz-
woju dla większości szkół.  

MPiPS opracowało również standardy kształcenia w zawodzie pracownik socjalny za-
równo dla szkół publicznych jak i niepublicznych. Pierwotnym założeniem było wprowadzenie 
dwuipółletniego cyklu kształcenia oraz dla dwóch szkół eksperymentalnie trzyletniego kształ-
cenia. Kandydaci do szkoły musieli posiadać ukończoną szkołę średnią, ale nie było wymogu 
posiadania dyplomu maturalnego. Absolwent Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecz-
nych otrzymywał tytuł: pracownik socjalny.  

Po kilku latach kształcenia okazało się, iż szkoły policealne pracowników służb społecz-
nych nie mogą rozwijać się w zamierzonym kierunku, nie potrafią przekształcić się w szkoły 
wyższe zawodowe. Reforma samorządowa spowodowała przejście tych szkół z MPiPS do 
struktur administracyjnych samorządowych. W urzędach marszałkowskich powołano specjalne 
wydziały edukacji, które zajmują się dotychczasowymi szkołami resortowymi, tj. m.in. szko-
łami medycznymi i szkołami pracowników socjalnych. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurato-
rium Oświaty.  

Zmiana, która nastąpiła, zmieniła sposób sprawowania nadzoru nad kształceniem pracow-
ników socjalnych. Już nie jeden organ sprawuje kontrolę i ma możliwość weryfikacji oraz 
rozwoju wszystkich szkół w Polsce, lecz w każdym województwie jest to inny organ o różnych 
preferencjach. Trudny był początek wchodzenia szkół do nowych struktur samorządowych. 
Samorządy często nie były przygotowane ani merytorycznie, ani finansowo na przyjęcie zadań 
z zakresu szkolnictwa. Wielką trudnością dla szkół w początkowym okresie zmian samorządo-
wych było wyjaśnienie znaczenia i roli tak specyficznego szkolnictwa. Bardzo często na jedno 
województwo przypadała tylko jedna szkoła. Osamotnione szkoły policealne pracowników 
służb społecznych musiały od podstaw i samodzielnie budować swój wizerunek. Kształtowanie 
owego wizerunku przebiegało z różnym powodzeniem w różnych samorządach. Obecnie moż-
na zaobserwować ogromne zróżnicowanie współpracy z samorządami od bardzo udanych do 
skrajnie negatywnych. Wysuwam tezę, iż badanie empiryczne tej sfery działalności przyniosło-
by wiele zaskakujących wyników i mogłoby przyczynić się do rozwiązania wielu problemów 
dotyczących płaszczyzny współpracy między szkołami a samorządem.  

Wiele szkół policealnych pracowników służb społecznych w okresie zmian samorządo-
wych straciło ze sobą kontakt, które w latach wcześniejszych były regularne i konsolidowały 
kształcenie, wyznaczając drogi rozwoju. Przez kilka lat zapomniano o wcześniej wytyczonych 
celach, jakie szkoły zakładały wcześniej, tj. przekształcenia ich w wyższe szkoły zawodowe. 
Każda ze szkół indywidualnie i na swój sposób pragnęła zdobyć właściwą pozycję i wynego-
cjować odpowiednie warunki. Rodziły się różne pomysły szkół dotyczące funkcjonowania ich 
w przyszłości. Niektóre ze szkół pragnęły pozostać na obecnym poziomie i nie czyniły żadnych 
starań rozwoju. Inne wręcz przeciwnie – intensywnie zabiegały o rozwój. Pomimo swoistego 
osamotnienia szkół atutem było ciągłe zainteresowanie młodzieży chęcią kształcenia w kierun-
ku praca socjalna na poziomie średnim, podczas gdy szkoły medyczne mimo swej przeważają-
cej liczebności przeżywały poważne problemy z utworzeniem poszczególnych klas. Na uwagę 
zasługuje szczególnie kierunek pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia, które przeszły do 
systemu szkolnictwa wyższego. Sytuacja ta spowodowała, iż wiele szkół medycznych zaczęło 
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starać się o uzyskanie zgody na kształcenie w zawodzie pracownik socjalny, tym bardziej, iż 
wcześniej kształcenie takie prowadziły. Naciski licznych szkół medycznych oraz względy 
ekonomiczne spowodowały tendencje w wielu województwach do łączenia dwóch typów 
szkół: szkół medycznych ze szkołami pracowników socjalnych. Pojawiły się nowe zawody, tj. 
opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej i asy-
stent osoby niepełnosprawnej w szkołach policealnych pracowników służb społecznych mogło 
wzbudzić uzasadnione zainteresowanie w szkołach medycznych. Zawody te w dużej mierze 
bazują na podstawach medycznych. 

Kolejnym przełomem w kształceniu pracowników socjalnych na poziomie średnim zawo-
dowym było rozporządzenia MPiPS z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie kolegiów pracowni-
ków służb społecznych (Dz. U. nr 61, poz. 544), które otworzyło nowy rozdział w systemie 
szkolnictwa średniego zawodowego. Obok już istniejących Kolegiów Nauczycielskich, Kole-
gów Językowych powstały Kolegia Pracowników Służb Społecznych. 

Na czym polega specyfika kształcenia w kolegiach? Kolegia są nadal szkołami średnimi 
zawodowymi (3-letnimi), ale muszą posiadać porozumienie z uczelnią wyższą, która sprawuje 
opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium. Zgodnie z § 29 ust. 2 ww. rozporządzenia 
w sprawie Kolegiów Pracowników Służb Społecznych opieka naukowo-dydaktyczna może być 
świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą w dniu składania wniosku – studia magisterskie 
o specjalności praca socjalna. Tym sposobem kolegia stały się tworem hybrydowym. Z jednej 
strony podlegają MEN i obowiązująca nauczycieli KN zatrudnionych w kolegium z drugiej 
strony słuchaczy obowiązuje dokumentacja studenta a więc rozporządzenie MNiSzW bez sta-
tusu studenta. Natomiast organem prowadzącym nadal jest samorząd województwa tj. urzędy 
marszałkowskie a nadzór dydaktyczny sprawują Kuratoria Oświaty. Oczywiście rodzi to wiele 
problemów wynikających z różnorodności przepisów i zmian w prawie, które wciąż się poja-
wiają. Konsekwencją tego było wycofanie się wielu samorządów z kształcenia pracowników 
socjalnych na poziomie średnim zawodowym. Obecnie funkcjonuje w Polsce 11 kolegiów 
publicznych i 3 niepubliczne. Najwięcej problemów stwarzają porozumienia podpisane przez 
samorządy z województwami. Mało precyzyjne zapisy prawne stworzyły dużą różnorodność 
w tym zakresie. Są uczelnie, które uznają dyplom pracownika socjalnego i w konsekwencji 
nadają tytuł licencjata i takie, które od pierwszego semestru wymuszają studiowanie, co ozna-
cza podwójny status słuchacza i studenta. Kolegia nie są uczelniami a więc nie mogą nadawać 
dyplomu licencjata swoim absolwentom. 

Utworzenie kierunku praca socjalna oczywiście pomogło w uporządkowaniu programów 
i stworzyło bardziej przejrzystą i przyjazną sytuację zwłaszcza dla słuchaczy. Wielkim walo-
rem współpracy kolegiów z uczelniami jest możliwość ukończenia studiów wyższych bez wy-
dłużania cyklu kształcenia. Absolwenci kolegiów bardzo chętnie kontynuują naukę w uczel-
niach patronackich na kierunkach: pedagogika, socjologia, polityka społeczna. 

 
 

2. Wyzwanie dla przyszłości kształcenia? 
 
Praca socjalna jako nauka, jak i działalność zawodowa zaczęła funkcjonować w Polsce od 

niedawna. W wyniku dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych zauważamy postępującą 
specjalizację zawodową. 

Kształcenie pracowników socjalnych przybrało interdyscyplinarny charakter, co umożli-
wia pracownikom socjalnym szerokie spojrzenie na zagadnienia, z którymi spotykają się 
w trakcie nauki, a później w pracy zawodowej, ale co najważniejsze pełnego spojrzenia na 
egzystencję człowieka i jego uwarunkowania. Z punktu widzenia praktyki pracy socjalnej jest 
to niezbędne, aby efektywnie i profesjonalnie pomagać drugiemu człowiekowi. 

Jesteśmy świadkami rodzenia się samodzielnej dyscypliny, do jakiej pretenduje praca so-
cjalna. Oczywiście jest to proces złożony i bardzo trudny. Z jednej strony zauważyć można 
silne oddziaływanie pracy socjalnej na praktyczną działalność pomocową, ale również nauko-
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wą i teoretyczną, a szczególnie bliskie pracy socjalnej są takie dyscypliny jak: socjologia, psy-
chologia, polityka społeczna, pedagogika i ekonomia społeczna. Coraz częściej jednak praca 
socjalna samodzielnie kształtuje swój wizerunek i podkreśla swą odrębność. 

Jak wskazuje E. Kantowicz najistotniejszy problem stanowi trudność stosowania teorii 
w praktyce przez wiele osób. Teoria jednak umożliwia poznanie natury i znaczenia pracy so-
cjalnej w społeczeństwie. Określa cele i formy aktywności pracy socjalnej. Istotne znaczenie 
dla pracy socjalnej mają inne nauki humanistyczne, które przyczyniają się do wyjaśnienia pew-
nych zjawisk i zachowań, co z kolei daje możliwość tworzenia własnych teorii pracy socjalnej. 
Pracownicy socjalni stosują w praktyce zawodowej wiele teoretycznych metod i technik pracy 
socjalnej. Teorie szeroko stosowane są w systemie kształcenia przyszłych pracowników socjal-
nych 

28
. 

Mimo wielu dylematów wokół problemu wykorzystania teorii dla potrzeb pracy socjalnej 
zauważyć można, że pracownicy socjalni są badaczami określonych sytuacji i zjawisk. Po-
wszechne wykorzystywanie diagnozy może posłużyć do budowania nowych teorii. Badania 
i działania przyczynić się mogą do generalizacji wiedzy oraz wskazań nowych rozwiązań, 
prognozy i wzorców do wykorzystania w pracy socjalnej

29
. 

Złożoność problemów i kwestii społecznych wymusza na kadrze pomocy społecznej wy-
soko specjalistyczną wiedzę, bez której nie można skutecznie pomagać i rozwijać własnej ka-
riery zawodowej. Do profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego przyczynia się także fakt 
kształcenia ustawicznego, podobnie jak w zawodach, które status profesjonalizmu dawno osią-
gnęły, np. lekarz czy prawnik. Czym byłby bowiem lekarz bez specjalizacji lub prawnik bez 
aplikacji? Podobnie w pracy socjalnej rozpoczął się proces zdobywania specjalizacji zawodo-
wych. Nie wystarczy już sam dyplom pracownika socjalnego lub tytuł magistra wyżej wymie-
nionych kierunków studiów. Pracownicy socjalni, którzy chcą zaistnieć w zawodzie i planują 
dalszą karierę w obszarach pracy społecznej, będą musieli podjąć się kształcenia specjalistycz-
nego. I tak dla czynnych pracowników socjalnych pracujących minimum 3 lata w jednostkach 
organizacyjnych przewiduje się I stopień specjalizacji zawodowej, gdzie minimum programo-
we przewiduje, co najmniej 228 godzin zajęć 30

. Pracownicy socjalni z pięcioletnim stażem 
pracy, którzy zdobędą I stopień specjalizacji, mogą kształcić się na specjalizacji II stopnia, 
gdzie minimum programowe wynosi 235 godzin

31
. Natomiast osoby, które pragną pełnić funk-

cje kierownicze są zobowiązane ukończyć specjalizację w zakresie organizacji pomocy spo-
łecznej.  

Proces zdobywania wiedzy specjalistycznej rozpoczął się i widać już jego pierwsze efek-
ty. Coraz więcej pracowników socjalnych dostrzega potrzebę kształcenia i poddaje się tym 
tendencjom, często mimo braków uznania lub gratyfikacji za poniesiony wkład w dokształca-
niu zawodowym. Można przyjąć, iż przygotowanie pracownika socjalnego będzie zmierzało 
w kierunku ogólnego wykształcenia humanistycznego na poziomie uniwersyteckim. Następ-
nym poziomem będzie zdobywanie wiedzy specjalistycznej z zakresu teorii i metod pracy 
socjalnej, znajomość różnych obszarów praktyki pracy socjalnej, wiedza z zakresu ustawodaw-
stwa socjalnego, znajomość samego siebie i doświadczenia w obcowaniu z przedstawicielami 
grup mniejszościowych, kulturowych, etnicznych i społecznych

32
. 

Coraz głośniej mówi się o superwizji, jako kolejnej specjalności dla pracowników socjal-
nych. Dla wybitnych i chcących zarządzać nowoczesnymi metodami planuje się specjalistycz-
ne szkolenie z zakresu superwizji. 

                                                           
28  E. Kantowicz, Paradygmat pracy socjalnej w obszarze nauk humanistyczno-społecznych a kształcenie do profesji 

społecznych, w: Pomoc społeczna, praca socjalna, K. Marzec-Holka (red.), Bydgoszcz 2003, s. 115. 
29  Tamże, s. 115. 
30  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.10.2001 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik 

socjalny – Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1292. 
31  Tamże.  
32  B. Dubois, K. Krogsrud Miley, Praca socjalna: zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, s. 43–45. 
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Kolejne wyzwanie to asystent rodziny. Mimo, że wprost nie jest wskazywany pracownik 
socjalny to w wielu gminach asystentem rodziny są właśnie pracownicy socjalni. Pojawiają się 
już w niektórych społecznościach lokalnych animatorzy środowisk, którzy są pracownikami 
socjalnymi. 

Złożona rzeczywistość jak i bardzo wysoko wykwalifikowana kadra pomocy społecznej 
zaczyna kreować coraz to nowe podejście do pracy socjalnej i systemu pomocy społecznej. 
Można więc zaobserwować wypieranie wykształcenia o niższym poziomie przez specjalistów 
z wykształceniem wyższym. Tendencje te są adekwatne do tych, które są obecnie w Unii Euro-
pejskiej. 
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CZĘŚĆ  II 

PRAKTYCY  O  INSTYTUCJONALNYM 
I  FINANSOWYM  ASPEKCIE  

POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  POLSCE 
 

 

 
 

 

 

Beata  PIASECZNA 
Dom Pomocy Społecznej w Łodzi 

 

 

Standaryzacja w pomocy instytucjonalnej 
 

 

 

Wprowadzenie 
 

Pomoc społeczna, pomoc drugiemu człowiekowi, pomoc potrzebującym istnieje w na-
szym życiu od zarania dziejów. Bez względu na społeczność, na czas i miejsce w jakim żyje-
my, zawsze wokół nas są osoby, które wymagają pomocy, opieki i wsparcia osoby drugiej, 
instytucji czy organizacji.  

Pomoc społeczna posiada szeroki zakres. Można ją traktować jako subsydiarną wobec 
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale także 
wobec prawa rodzinnego (obowiązku alimentacji).  

Głównym celem pomocy społecznej jest łagodzenie skutków ryzyka trudnych sytuacji ży-
ciowych, wynikających przede wszystkim z ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełno-
sprawności, alkoholizmu, narkomanii, jak też zapobieganie dysfunkcji. W Polsce pomoc spo-
łeczna jest znaczącym elementem systemu zabezpieczenia społecznego. Zapotrzebowanie na 
jej świadczenie stale rośnie. Wynika to przede wszystkim z rozwoju cywilizacyjnego, który 
zmienia katalog potrzeb i zmusza do wprowadzenia nowych świadczeń. Tym samym zwiększa 
się zakres podmiotowy i przedmiotowy pomocy społecznej

1
. 

Jedną z form pomocy społecznej jest dom pomocy społecznej jako podstawowa forma 
pomocy instytucjonalnej. Na przełomie lat zakres zadań i funkcjonowanie domów pomocy 
społecznej uległy ogromnym przeobrażeniom. Przejście od przytułków, poprzez zakłady dla 
osób upośledzonych i chorych, do domów pomocy o różnej specyfice oraz doprowadzenie tych 
placówek do określonego przez ustawodawcę standardu świadczonych usług, „upodmiotowie-
nie” ich mieszkańców, szereg zmian, poprawa jakości usług, zapewnienie mieszkańcom do-
mów pomocy społecznej godnych warunków do życia, przestrzeganie ich praw, dostosowanie 
funkcjonowania domów do ich potrzeb, świadczy o rozwoju pomocy instytucjonalnej oraz 
ukazuje jak ogromne zmiany zaszły w pomocy społecznej na przestrzeni lat.  

                                                           
1  J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, „Pomoc społeczna”, rozdz. 10, Kraków 2003, s. 387. 
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Za punkt początkowy zmian w opiece stacjonarnej przyjęty został rok 1989, który był po-
czątkiem gruntownej przebudowy rzeczywistości niemal we wszystkich dziedzinach życia, 
początkiem długiego i skomplikowanego procesu zwanego transformacją ustrojową2

. Przeło-
mem działalności domów pomocy społecznej było uchwalenie Ustawy z dnia 29 listopada 1990 
roku o pomocy społecznej (Dz. U. 1998 Nr 64, poz. 414). Od tego czasu przestały one podle-
gać resortowi zdrowia i zostały przesunięte do resortu pracy, a organizacja i zakres zadań tych 
placówek zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 2 lutego 
1993 roku (Dz. U. 1993 Nr 13, poz. 63). Zgodnie z Rozporządzeniem zakres usług świadczo-
nych przez dom powinien być zgodny ze standardem obowiązujących podstawowych usług, 
zwanych „standardem usług”, uwzględniać indywidualne potrzeby i możliwości psychofizycz-
ne mieszkańca domu (§4, §5.1, §4.2). Zdaniem Z. Szaroty zapis ten potwierdza wolę podmio-
towego traktowania przez ustawodawcę wszystkich mieszkańców domów pomocy społecznej, 
niejako ubezwłasnowolnionych przez los, ale ciągle będących pełnoprawnymi obywatelami. 
Do 1990 roku aspekt podmiotowości był w dużej mierze pomijany, niezauważalny

3
.  

Ustawa z 1990 roku nie zawierała kompleksowej regulacji instytucji pomocy społecznej 
(np. zabrakło przepisów o nadzorze i kontroli, czy też szczegółowych rozwiązań dotyczących 
udziału organizacji społecznych). Występowały też niespójności między jej tekstem a przepi-
sami wykonawczymi

4
. 

Do chwili obecnej organizację pomocy społecznej w Polsce reguluje Ustawa z 12 marca 
2004 roku (art. 1) w myśl, której pomoc społeczna „jest instytucją polityki społecznej państwa, 
mającą na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie poko-
nać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Główny ciężar realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej spoczywa na administracji samorządowej. Na poziomie społecz-
ności lokalnej możliwe jest pełniejsze rozpoznawanie występujących potrzeb a dobór skutecz-
nych metod i form udzielania pomocy bardziej trafiony

5
. 

 
 

1. Standard podstawowych usług świadczonych w domach  

pomocy społecznej 
 
Na początku lat 90. sektor stacjonarnej opieki społecznej w Polsce cechował się ogrom-

nym zróżnicowaniem standardu budynków i świadczonych tam usług, trudnymi warunkami 
lokalowymi (6–10-osobowe pokoje), brakiem możliwości respektowania praw mieszkańca do 
intymności i prywatności, zbyt dużym zagęszczeniem mieszkańców

6
. Domy pomocy społecz-

nej przypominały instytucje totalne, czyli zamknięte światy izolujące mieszkańców od rzeczy-
wistości, zduszające ich osobowość7

. Charakterystyczna „instytucjonalizacja” potrzeb miesz-
kańców, wyrażająca się w uniformizacji i standaryzacji sposobów ich zaspokajania prowadziła 
do uprzedmiotowienia i wyobcowania mieszkańców

8
. 

W związku z niekorzystną sytuacją w sektorze stacjonarnej opieki społecznej, powzięto 
działania mające na celu podwyższenie jakości świadczonych usług, rozpoczęto proces tzw. 
standaryzacji placówek. Standardy placówek stacjonarnej opieki społecznej wyznaczają dolną 

                                                           
2  A. Leszczyńska-Rejchert, Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej, Toruń 2008, s. 73. 
3  Z. Szarota, Formy aktywności mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób starszych, w: Zrozumieć starość, 

A. Panek, Z. Szarota (red.), Kraków 2000, s. 49. 
4  A. Miruć, O istocie pomocy społecznej, „Administracja. Teoria, dydaktyka, praktyka”, 4/ 2006, s. 30. 
5  J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego 2005, s. 89. 
6  Jurek Ł., Zmiany stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi starymi w Polsce i wybranych krajach, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, Rozprawa doktorska, 2009, s. 196–198. 
7  E. Goffman, Instytucje totalne, Sopot 2011, s. 67–72. 
8  E. Tarkowska, Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Warszawa 1994, s. 21. 
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granicę dopuszczalnej obsługi, zejście, poniżej których narusza godność i zagraża bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Z tego powodu wskazane jest stosowanie terminu „minimalne standardy”

9
. 

Zmiany zachodzące w pomocy społecznej stały się podstawą działań zmierzających do 
stworzenia nowoczesnego domu pomocy społecznej, który oferowałby szeroki wachlarz usług 
na możliwie wysokim poziomie, zapewnienie takich warunków w domu, aby mógł on w spo-
sób właściwy zastępować dom rodzinny, zapewniając mieszkańcom opiekę, aktywizację 
i rehabilitację.  

Proces standaryzacji domów pomocy społecznej miał na celu ujednolicenie tych instytucji 
pod względem świadczonych usług oraz warunków pobytu. Program standaryzacji domów 
pomocy społecznej został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 23 kwietnia 1997 roku w sprawie domów pomocy społecznej, gdzie określone zostały 
normy dotyczące zarówno warunków lokalowych, wymagań wobec pracowników oraz zasad 
funkcjonowania domów. Proces standaryzacji domów pomocy społecznej jest zgodny z postu-
lowaną deinstytucjonalizacją (personalizacją) tych placówek, tj. nadania im charakteru prywat-
nego i rodzinnego

10
.
 
Wiąże się to z realizacją procesu normalizacji,

 
czyli zbliżenia egzystencji 

mieszkańców placówki do warunków życia w rodzinie, a także z przeprowadzeniem demedy-
kalizacji domów pomocy społecznej, tj. odejściem od szpitalnej organizacji życia w placów-
ce

11
.
 
Podjęto działania zmierzające do zmniejszenia liczby miejsc w placówkach, zatrudnienia 

odpowiedniej liczby (zgodnej ze wskaźnikiem zatrudnienia) pracowników działu terapeutyczno 
–opiekuńczego, zrezygnowano z zatrudnienia lekarzy. Obecnie przepisy wyznaczające mini-
malne standardy domów pomocy społecznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Domy pomocy spo-
łecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Są to jednostki orga-
nizacyjne, które charakteryzuje duża różnorodność w zakresie profilu działań i świadczonych 
usług. Placówki te mogą być prywatne i publiczne, o gminnym, powiatowym i regionalnym 
zasięgu działania. Domy pomocy społecznej zajmują się przede wszystkim świadczeniem usług 
opiekuńczych

12
. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom jego usług uwzględnia 

w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu 
oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Zakres i formy świadczonych usług po-
winny być dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańca. Dom pomocy społecznej 
powinien ułatwić przystosowanie do nowych warunków życia z zachowaniem indywidualnych 
upodobań i zainteresowań każdego mieszkańca. Ma zapewnić nie tylko opiekę, ale i rozwój 
osobowości pensjonariuszy. Dom pomocy społecznej dla wszystkich mieszkańców jest miej-
scem realizacji wszystkich potrzeb, spełnia, więc funkcje dotychczas realizowane przez dom 
rodzinny. W związku z tym do szczególnych zadań domu należy zaspokojenie potrzeb byto-
wych i zdrowotnych mieszkańców oraz umożliwienie rozwoju osobowości. Przestrzeń miesz-
kalna domu pomocy społecznej powinna zapewniać dobre warunki bytowania, a więc zamiesz-
kania, wypoczynku i intymności. Znaczącą rolę odgrywa opieka zdrowotna i zapewnienie po-
czucia bezpieczeństwa. Inne obszary działania domu wiążą się z umożliwieniem aktywności 
własnej mieszkańców, między innymi poprzez organizację różnych prac i innych zajęć w ra-
mach terapii zajęciowej. W domu pomocy społecznej mieszkańcy uzyskują ciągłą pomoc le-
karsko-pielęgniarską, psychologiczną i socjalną oraz w zakresie kulturalno-oświatowym. Prio-
rytetową zasadą prawidłowego funkcjonowania placówki jest uwzględnienie podstawowych 
wartości, takich jak godność, prawo do intymności i niezależności, polegające na możliwości 

                                                           
9  R. Szarfenberg, Standaryzacja usług społecznych, Projekt 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 

i integracji społecznej” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 32. 
10  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 102. 
11  P. Błędowski, Pomoc społeczna, w: Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.), Oficyna Wydawnictwa Szkoły 

Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 235. 
12  M. Jerzak, J. Kołodziej, Pomoc społeczna. Skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające ze zmiany ustawy 

o pomocy społecznej oraz innych ustaw dotyczących zabezpieczenia społecznego, „Materiały i studia”, 186/2005, 
Warszawa 2005, s. 22. 
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dokonywania wyboru, zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, nieskrępowane kontakty ze 
środowiskiem, harmonijny i pełny rozwój osobowości jednostek i ogółu mieszkańców. 

 
 

2. Domy pomocy społecznej w województwie łódzkim 
 
Województwo łódzkie w świetle badań demograficznych, jest województwem o najwięk-

szym odsetku mieszkańców w podeszłym wieku w Polsce, z jednoczesną tendencją pogłębiania 
się tego zjawiska w perspektywie kolejnych lat. W tym kontekście nie dziwi fakt, że nieco 
ponad połowa funkcjonujących w danym regionie domów pomocy społecznej obejmuje opieką 
osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle somatycznie chore (wśród których największą 
grupę stanowią osoby starsze). Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w rejestrze prowa-
dzonym przez Wojewodę Łódzkiego w oparciu o art. 57 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, 
figurowało 65 domów, w tym: 
– 13 domów dla osób w podeszłym wieku (2.073 osób), 
–  16 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych (1.031 osób), 
– 5 domów prowadzonych łącznie dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycz-

nie chorych (420 osób), 
–  17 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych (2.093 osób), 
– 9 domów dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (746 osób), 
– 5 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (265 osób). 

W województwie łódzkim liczba domów pomocy społecznej wynosiła 64 – w latach 
2004–2008, zaś w latach 2009–2010 liczba placówek wzrosła do 65. Prace związane z osią-
gnięciem standardu obowiązujących podstawowych świadczonych usług i otrzymanie zezwo-
lenia wojewody na prowadzenie domu na czas nieokreślony, przebiegały różnie w poszczegól-
nych domach. Główną przyczyną długiego okresu „dochodzenia do standardu” był brak środ-
ków finansowych, szczególnie w Mieście Łodzi, gdzie ilość istniejących placówek jest duża 
(16 domów), co wiąże się z koniecznością posiadania większych środków na ten cel. Ponadto 
większość dyrektorów nie wykorzystywała możliwości pozyskiwania środków z innych źródeł, 
co wydłużało proces „standaryzacji”.  

Zmiany w zakresie liczby miejsc w domach pomocy społecznej w latach 2004–2010 oraz 
tempa standaryzacji ilustruje tabela 1. 

 
 

Tabela 1.  Zestawienie liczby miejsc w domach pomocy społecznej w województwie łódzkim wg stanu na 
31 grudnia każdego roku oraz liczby domów pomocy społecznej, które osiągnęły wymagany standard 
świadczenia usług w kolejnych latach 

 

Rok 
Liczba miejsc w domach pomocy 

społecznej ogółem 
Liczba domów pomocy społecznej, które 

osiągnęły standard 

2004 6 739 1 

2005 6 733 1 

2006 6 733 1 

2007 6 588 3 

2008 6 583 22 

2009 6 589 43 

2010 6 628 49 

 
Źrodło:  Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 
Domom pomocy społecznej, które nie uzyskały standardu podstawowych świadczonych 

usług do końca 2010 r. wydłużono okres „dochodzenia do standaryzacji”. Zgodnie z Ustawą 
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach 
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opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Art. 4.1) Wydane przed dniem 
wejścia w życie ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej lub 
placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
2012 r. W styczniu 2011 r. 6 domów pomocy społecznej uzyskało standard, w marcu 2011 r. 
kolejny 1 dom pomocy społecznej, zaś od lutego 2011 r. 1 dom został zlikwidowany, a kolejny 
przekształcił się w inną placówkę niebędącą domem pomocy społecznej. Największe skupisko 
domów pomocy społecznej występuje w Łodzi – mieście na prawach powiatu, co nie jest 
zaskakujące z uwagi na fakt, że miasto jest największym skupiskiem ludności w regionie. 
Mimo, iż do końca 2010 r. niespełna połowa domów miasta Łodzi uzyskała standard (7 domów 
na 16), to w styczniu 2011 r. 7 domów uzyskało pozwolenie na prowadzenie na czas 
nieokreślony, tym samym osiągnęło wymagany standard, 1 dom uległ likwidacji i tylko 1 dom 
dla 11 osób – dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ubiega się o osiągnięcie 
standardu. 

Lokalizację domów pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego, w podziale na 
powiaty ilustruje tabela 2. 

 
Tabela 2. Lokalizacja domów pomocy społecznej w powiatach województwa łódzkiego, w podziale na domy 

prowadzone przez powiat lub na zlecenie powiatu oraz domy prowadzone wyłącznie w oparciu 
o podmioty komercyjne 

 

W tym: 

Powiat 

Liczba 
domów 
pomocy 

społecznej 

Liczba domów 
prowadzonych przez powiat 

lub na zlecenie powiatu 

Liczba domów 
prowadzonych w oparciu 

o zasady komercyjne 

Bełchatowski 2 2 0 

Brzeziński 3 2 1 

Kutnowski 6 6 0 

Łaski 1 1 0 

Łęczycki 2 2 0 

Łowicki 1 1 0 

Łódzki Wschodni 4 3 1 

Łódzki mpp 16 16 0 

Opoczyński 2 2 0 

Pabianicki 2 2 0 

Pajęczański 1 1 0 

Piotrkowski 3 1 2 

Piotrków Trybunalski mpp 1 1 0 

Poddębicki 1 1 0 

Radomszczański 3 2 1 

Rawski 0 0 0 

Sieradzki 4 4 0 

Skierniewicki 1 0 1 

Skierniewice mpp 0 0 0 

Tomaszowski 3 2 1 

Wieluński 1 1 0 

Wieruszowski 2 2 0 

Zduńskowolski 2 2 0 

Zgierski 4 4 0 

 

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia, zainteresowanie prowadzeniem domów pomocy 

społecznej w oparciu o zasady komercyjne jest w województwie łódzkim znikome. Zaledwie 
7 domów spośród 65 jest prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne bez wsparcia 
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w postaci zlecenia realizacji zadania przez powiat, w tym 1 dom posiadający zezwolenie 
Wojewody Łódzkiego na prowadzenie (warunkowe do 31 grudnia 2010 r.), nigdy nie rozpoczął 
działalności. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być przekonanie o nadmiernych nakładach 
finansowych, jakie należy ponieść, aby móc korzystać z niepublicznych usług w domu pomocy 
społecznej. W powszechnym odczuciu odpłatność za pobyt w takim domu jest znacznie 
wyższa, niż analogiczna odpłatność w domu pomocy społecznej niedziałającym w oparciu 
o zasady komercyjne. Pomimo braku istotnych różnic między rzeczywistym kosztem 
utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez lub na zlecenie 
powiatu, a działających w oparciu o zasady komercyjne, przekonanie to jest o tyle uzasadnione, 
że w przypadku domów prowadzonych przez podmioty niepubliczne, niedziałających na 
zlecenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, cały ciężar finansowania pobytu 
mieszkańca spoczywa na nim samym bądź jego najbliższych, podczas gdy w domach 
prowadzonych przez samorząd lub na jego zlecenie istnieje możliwość finansowania części 
kosztów przez gminę kierującą mieszkańca do domu pomocy społecznej. Kolejnym 
czynnikiem mogącym wpływać na brak zainteresowania mieszkańców województwa łódzkiego 
korzystaniem z usług domów pomocy społecznej (w tym także opartych o komercyjne zasady 
działania) jest niechęć potencjalnych mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania i przyjęcia 
stygmatu klienta pomocy społecznej. Nazwa „dom pomocy społecznej” ma raczej pejoratywny 
wydźwięk.

 
Przez wiele lat pomoc instytucjonalna była dziedziną bardzo zaniedbaną 

i społecznie izolowaną. Nic więc dziwnego, że DPS kojarzył się z przytułkiem „gdzie panuje 
bieda, brud, smród i przemoc”. Taki wizerunek przetrwał w wielu środowiskach do dnia 
dzisiejszego, a utrwalany jest systematycznie przez środki masowego przekazu, szczególnie 
ogólnokrajowe, koncentrujące się na barwnym opisie afer w DPS. Ten posmak sensacji silnie 
oddziaływał na emocje u odbiorców, na podstawie których budują oni negatywne wyobrażenie 
o tej instytucji, którą rzadko kto odwiedza

13
. Wielokrotnie massmedia nagłaśniały przykłady 

nadużyć i nieprawidłowości w domach pomocy społecznej. Nawet, jeżeli zdarzenia i wypadki 
nie były nagminnie praktykowane i miały charakter incydentalny, wizerunek domów pomocy 
społecznej negatywnie wpływa na postrzeganie obszaru pomocy stacjonarnej. Niestety nie 
przeprowadzono jeszcze w Polsce spójnych badań nad wizerunkiem stacjonarnej opieki 
społecznej. Na podstawie opinii specjalistów i znawców tego obszaru można jednak stwierdzić, 
że wizerunek ten jest niekorzystny. Obecnie w literaturze przedmiotu i praktyce życia 
publicznego dominuje przekonanie, że zamieszkanie w domu pomocy społecznej jest czymś 
wstydliwym i niekorzystnym

14
.
 
Dom pomocy społecznej postrzegany jest jako instytucja, do 

której oddanie członka rodziny jest decyzją ostateczną, budzącą silne poczucie winy. Nadal 
pokutuje obiegowa opinia, że najgorsza rodzina jest lepsza od domu pomocy społecznej

15
.
 
 

Dom pomocy społecznej kojarzy się z miejscem, w którym życie jest skoszarowane, 
obwarowane regulaminami i które jest zarazem jednokierunkowym korytarzem bez wyjścia, na 
którego końcu czai się śmierć16

. 
Wśród domów w województwie łódzkim nie ma domów przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych fizycznie. Wszystkie domy, które nie działają wyłącznie w oparciu 
o zasady komercyjne, są domami prowadzonymi przez powiat, lub których prowadzenie zleca 
powiat, z czego wynika, że wszystkie są domami o zasięgu ponadgminnym. Oznacza to, że na 
prowadzenie domu pomocy społecznej nie zdecydowała się żadna ze 177 gmin województwa 
łódzkiego, jak również realizacji tego zadania nie podjął się samorząd województwa. Tym 
samym, cały ciężar zabezpieczenia potrzeb mieszkańców regionu w tym zakresie spoczął 
wyłącznie na samorządzie szczebla powiatowego.  

                                                           
13  Z. Tarkowski, Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej, Lublin 1998, s. 233. 
14  M. Halicka, Starość i jej jakość, w: Ł. Jurek, Zmiany…, op.cit., s. 279. 
15  J. Kaim, Miejsce człowieka starego w społeczeństwie i rodzinie, „Problemy społeczne”, 2005. Wydanie specjalne 

„Domy Pomocy Społecznej w Polsce”, s. 50. 
16  P. Czekanowski, Sytuacja materialna, w: Polska starość, B. Synak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2003, s. 110. 
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3. Zmiana jakości usług w domach pomocy społecznej, które uzyskały 

standard obowiązujących świadczonych usług  
 

W przypadku domów pomocy społecznej województwa łódzkiego, które zakończyły 
proces standaryzacji i otrzymały zezwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony, 
zmiany, które w nich zaszły, zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości świadczonych usług, 
a w wielu przypadkach wpłynęły również na racjonalizację struktury zatrudnienia. W więk-
szości domów nastąpiła zmiana struktur organizacyjnych zarówno w grupach mieszkańców, jak 
i wśród pracowników. Zaczęto przykładać wagę do kwalifikacji zatrudnionego personelu. 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia w każdym z domów zatrudnienie pracowników działu 
terapeutyczno – opiekuńczego, a więc osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami, jest 
zgodne ze wskaźnikiem zatrudnienia w odpowiednim typie domu. Oprócz grupy zawodowej 
opiekunów w domach pomocy społecznej są zatrudnieni terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, 
specjaliści (w większości domów psycholog zatrudniony jest na etacie), pracownicy socjalni 
w liczbie odpowiadającej liczbie mieszkańców oraz pracownicy kulturalno-oświatowi. 

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca, domy powołały zespoły 
terapeutyczno-opiekuńcze, składające się w szczególności z pracowników domu, którzy 
bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców i opracowują dla każdego plan wsparcia, 
mający na celu oddzielne spojrzenie na problemy każdego z nich. Pracownicy pierwszego 
kontaktu, którzy zostali powołani w każdym domu, odpowiadają za ustalanie i nadzorowanie 
realizacji indywidualnych planów wsparcia, reprezentują mieszkańców, aktywizują i motywują 
ich do różnych działań.  

Organizacja domów pomocy społecznej, zakres i poziom ich usług uwzględnia 
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu 
oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Zakres i formy świadczonych usług są 
dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańca. Dom pomocy społecznej zapewnia nie 
tylko opiekę, ale i rozwój osobowości pensjonariuszy. Dla mieszkańców jest miejscem reali-
zacji wszystkich potrzeb, spełnia, więc funkcje dotychczas realizowane przez dom rodzinny. 
W związku z tym, dom zaspokaja potrzeby bytowe i zdrowotne mieszkańców oraz umożliwia 
rozwój osobowości. Przestrzeń mieszkalna domu pomocy społecznej powinna zapewniać dobre 
warunki bytowania, a więc zamieszkania, wypoczynku. W domach nastąpiła zdecydowana 
poprawa warunków życia mieszkańców, stały się one bardziej zbliżone do warunków 
domowych. W placówkach przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych i reno-wacyjnych, 
głównie w pomieszczeniach mieszkalnych. Sypialnie są miejscem, w którym mieszkańcy 
spędzają znaczną część czasu, a osoby leżące znaczną część życia, dlatego też obecnie 1-, 2- 
i 3-osobowe pokoje, zapewniają im poczucie prywatności i intymności. Wyposa-żenie pokoi 
(w wielu domach pomocy społecznej jest bardziej urozmaicone niż wymagane w minimalnym 
standardzie określonym w Rozporządzeniu – dodatkowe komody, szafki, telewizory, radia, 
komputery oraz prywatne drobiazgi), stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości 
mieszkańca świadczy o podmiotowym traktowaniu mieszkańców, o zapewnieniu im prawa do 
niezależności, godności, intymności i możliwości wyboru.  

We wszystkich domach zlikwidowano bariery architektoniczne, wybudowano windy, 
podjazdy a odpowiednia ilość toalet i miejsc kąpielowych została wyposażona w poręcze i pod-
nośniki do wanien. Ponadto wszystkie placówki uzyskały pozytywne opinie w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz norm sanitarno-epidemiologicznych. 
Mieszkańcy mogą czuć się pewnie i bezpiecznie. 
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Zakończenie 
 
Minimalne standardy stacjonarnej opieki społecznej wyznaczają podmioty publiczne, aby 

chronić świadczeniobiorców przed zjawiskami i sytuacjami, które mogą być dla nich nie-
korzystne. Standardy te muszą być jasne, celowe i uznane za sprawiedliwe zarówno przez władzę 
publiczną, jak i świadczeniobiorców

17
.
 

Pomimo powszechnej krytyki i licznych doniesień 
medialnych dotyczących nadużyć i nieprawidłowości w placówkach stacjonarnej opieki 
społecznej, pomimo braku zdecydowanych działań w latach 2004–2008 zmierzających do 
osiągnięcia minimalnych standardów, stwierdzić można, że jakość usług w tym obszarze uległa 
w Polsce w ciągu ostatnich lat zasadniczej poprawie

18
. 

Z przeprowadzonej w 38 domach pomocy społecznej kontroli NIK (2005 r.) wynika, że 
żaden z nich nie zapewniał mieszkańcom usług na poziomie wszystkich obowiązujących 
standardów. Warunki bytowe ograniczały mieszkańcom poczucie intymności i prywatności. 
Niezapewniony był odpowiedni metraż oraz dostęp do urządzeń sanitarnych. Prawie we 
wszystkich skontrolowanych placówkach realizacja usług opiekuńczych i wspomagających była 
utrudniona ze względu na niedostateczną ilość personelu. Ponadto kontrolerzy stwierdzili rażące 
nieprawidłowości wynikające z nieprzestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 
norm sanitarno-epidemiologicznych

19
. Jednakże do 31.12.2010 roku większość domów pomocy 

społecznej uzyskało pozwolenie na prowadzenie placówki na czas nieokreślony, tym samym, 
poprawie uległy warunki techniczne oraz realizacja usług opiekuńczych i wspomagających. 
Domy spełniają standard podstawowych świadczonych usług, co świadczy o tym, iż zapewniają 
swoim mieszkańcom usługi na odpowiednim poziomie. 

Reasumując można zgodzić się ze stwierdzeniem J. Gałęziaka, że poziom i zakres usług 
powinien być dostosowany do poziomu życia całego społeczeństwa oraz dotychczasowego 
stylu życia klienta pomocy społecznej. Zmiany w pomocy społecznej powinny być stopniowe, 
dopasowane do naszych możliwości. Dotyczy to także indywidualnego klienta. Jeżeli staruszkę 
przeniesiemy z ubogiej chaty do bogatego domu pomocy społecznej to możemy być pewni, że 
będzie się tam czuła obco, zagubiona, a wręcz skrępowana luksusem. Dla niej bardziej 
odpowiedni jest skromny DPS, urządzony w stylu przypominającym jej dotychczasowe życie

20
.
 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, często 
agresywnych, które nie są w stanie samodzielnie wykonywać najprostszych czynności 
życiowych, wyposażenie pokoju mieszkalnego w szafkę nocną czy też stół i krzesła stanowi 
zagrożenie dla ich zdrowia i utrudnia swobodne poruszanie się w małym pokoju, tym bardziej, 
iż większą część dnia przebywają w pokoju dziennym pod stałym nadzorem opiekunów, zaś 
z pokoju sypialnego korzystają jedynie w nocy. W zależności od możliwości, potrzeb i stanu 
psychofizycznego mieszkańców, niektóre pokoje winny być wyposażone w dodatkowe sprzęty 
typu telewizory, komputery, wieże czy większą liczbę szafek i komód, ponad wymogi wynika-
jące z Rozporządzenia. Jednocześnie w przypadku grup, w których przebywają mieszkańcy 
upośledzeni w stopniu głębokim, bez kontaktu słowno-logicznego z zachowaniami agresji lub 
autoagresji, wyposażenie pokoi sypialnych zgodnie z wymogami standaryzacji, oraz 
konieczność 1-, 2- i 3-osobowych sypialni, mimo, iż zostało spełnione, jest nieadekwatne do 
potrzeb tych osób. Szafki nocne, stoliki i krzesła w małych metrażowo pokojach (18 m

2 

w pokoju dla trzech osób), często stanowią dla nich zagrożenie, szczególnie podczas zachowań 
agresywnych, a małe, maksymalnie 3-osobowe sypialnie wymagają zwiększenia nadzoru 
i opieki podczas dyżurów nocnych, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowej liczby personelu. 
Wskaźnik zatrudnienia personelu w dziale terapeutyczno-opiekuńczym (0,6), nie jest 

                                                           
17  N. Ikegami, P. Hirdes, J. Carpenter, Measuring the Quality of Long Term Care in Institutional And Community 

Settings, w: Ł. Jurek, Zmiany…, op.cit., s. 199. 
18  I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 121. 
19  Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej, NIK, Warszawa 

2006, s. 6–8. 
20  J. Gałęziak, O miejscu i roli pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, 1997, s. 11–12. 
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wystarczający aby zapewnić bezpieczeństwo osobom o skłonnościach do zachowań agre-
sywnych, osobom niemającym kontaktu z innymi, wymagającym praktycznie opieki i terapii 
indywidualnej. 

Często sprzeciw budzi konieczność wyposażenia budynku w system  przyzywowo- 
-alarmowy w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Jest on bowiem niewykorzystywany 
(dzieci i młodzież niepełnosprawna, osoby leżące, nieświadome, osoby bez kontaktu słowno- 
-logicznego) lub korzysta się z niego w sposób nieprawidłowy (osoby chore psychicznie, 
nieświadome, traktujące system alarmowy jako formę zabawy).  

Jednakowy wymóg dla wszystkich typów domów pomocy społecznej dotyczący 
zainstalowania w budynkach wielokondygnacyjnych dźwigu osobowego dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych jest kontrowersyjny w szczególności w przypadku domów dla 
osób sprawnych fizycznie, gdzie wystarczającym byłoby fakultatywne wskazanie odpo-
wiednich rozwiązań organizacyjnych, które gwarantowałyby wszystkim mieszkańcom 
dostępność do pomieszczeń, z których korzystają. Podobnie konieczność przystosowania 
wszystkich łazienek i toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych niezależnie od typu domu 
i schorzeń mieszkańca winna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości osób 
zamieszkujących w domu. 

Reasumując, standaryzacja domów pomocy społecznej, która w województwie łódzkim 
wynosi 86% ogółu domów, z pewnością wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców. 
Standard świadczonych usług jest jednakowy, obligatoryjny dla różnych typów domów 
(jedynie różni się wskaźnikiem zatrudnienia zespołów terapeutyczno-opiekuńczych), dlatego 
też wymogi w nim zawarte wzbudzają kontrowersje w placówkach, które tak różnią się pod 
względem zamieszkujących w nim osób. Być może należałoby przyjąć formę sklasyfikowania 
domów pomocy społecznej w kilku kategoriach, w zależności od stopnia spełnienia wymagań 
standaryzacji i faktycznych potrzeb ich mieszkańców. Wprowadzenie kilku kategorii domów 
i uzależnienie wysokości odpłatności za pobyt w domu od znalezienia się w określonej 
kategorii, stanowiłby czynnik motywujący do prowadzenia domu na jak najwyższym poziomie. 

Analizując powyższe nasuwa się wniosek, iż standardy obowiązujące w domach pomocy 
społecznej powinny różnić się w zależności od typu domu oraz faktycznych potrzeb 
mieszkańców, zaś przepisy dotyczące standaryzacji powinny pozostawić dyrektorowi domu 
pomocy społecznej większy zakres kompetencji dotyczących zakresu i poziomu usług 
terapeutyczno-opiekuńczych i indywidualną osobistą odpowiedzialność za decyzje (elast-
yczność przepisów). Należy przyjąć, że dyrektor domu jest osobą najlepiej znającą indy-
widualne potrzeby mieszkańców i powinien mieć prawo z tej wiedzy korzystać. 
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Programowanie lokalnej polityki społecznej  

w środowisku miejskim  
 
 
Programowanie lokalnej polityki społecznej to tyle, co napisanie dobrego scenariusza. 

Znając możliwości głównych bohaterów (podmiotów polityki społecznej), umiejętności reżysera 
i jego partnerów (prezydenta i pozostałych decydentów miejskich) możemy przyjąć, że najbar-
dziej zainteresowani (w tym przypadku mieszkańcy miasta) otrzymają „sztukę” – czyli rzeczy-
wistość, w której będzie im wygodnie (odpowiednia jakość życia). Najważniejszym warunkiem 
jest jednak – napisany dobrze – scenariusz. I odważny. I trafny. I realny.  

 
 

1. Samorząd terytorialny jako reżyser zmian  
 
Samorząd jest formą zaspakajania zbiorowych potrzeb i jest realizowany przez określoną 

społeczność lub też jej przedstawicieli, funkcjonalnie zazwyczaj dotyczy wspólnot skupionych 
wokół działalności zbiorowej i polega najogólniej rzecz biorąc, na przekazywaniu przez admi-
nistrację publiczną szczebla centralnego kompetencji do załatwiania spraw danej grupy spo-
łecznej na poziom lokalny. Przedmiotem działania samorządu są sprawy publiczne, natomiast 
podmiotem określona wspólnota, posiadająca własną reprezentację wraz z określonymi źró-
dłami finansowania

1
. Kształtujący się przez ostatnie ponad dwadzieścia lat ustrój samorządu 

terytorialnego opiera się na fundamentalnym zapisie art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 2 kwietnia 1997 roku, który stanowi ze samorząd terytorialny to ogół mieszkańców 
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego, stanowiących z mocy prawa wspólnoty samo-
rządowe. Ustawodawca stwierdził także, że „samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowa-
niu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych 
samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”2

. Istotną cechą funk-
cjonującego samorządu terytorialnego, o której należy pamiętać przed przejściem do dalszych 
rozważań o jego roli w kształtowaniu polityki społecznej, jest daleko idące uzależnienie od 
władzy centralnej. Samorząd, z mocy prawa jest uzależniony od woli ustawodawcy – suwere-
na-państwa – i jego decyzje i byt jest od niego uzależniony. To władze centralne tworzą ustrój 
samorządu terytorialnego, określają, kto z mocy prawa staje się jego członkiem, powołują 
i likwidują jednostki samorządowe

3
.  

Ukształtowany na przestrzeni ostatnich lat trójszczeblowy podział terytorialny kraju 
(gmina, powiat, województwo) wyposażył stosowanymi ustawami samorząd terytorialny

4
 

w znaczne kompetencje, jednak nie zdefiniował w sposób systematyczny relacji między po-
szczególnymi podmiotami realizującymi politykę społeczną w wymiarze lokalnym i regional-

                                                           
1  A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 30. 
2  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 16. Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483. 
3  A. Frąckiewicz-Wronka, T. Holecki, Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego, 

w: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007, s. 13–14. 

4  Ustawa o samorządzie terytorialnym z dn. 8 marca 1990 Dziennik Ustaw Nr 16 poz. 95, Ustawa o samorządzie 

powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578, Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 
1998 r., Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576. 
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nym. O ile, rola państwa, jako kreatora polityki społecznej, politycznego gwaranta zaintereso-
wanego ostatecznym wynikiem stanu względnej równowagi całego systemu społeczno-gospo-
darczo-ekonomicznego, zdolnego do zarządzania konfliktem odmiennych interesów poszcze-
gólnych grup społecznych została zdefiniowana 

5
, o tyle, rola samorządowej polityki społecznej 

jest nadal nie do końca określona. Próby jej określenia podjął się A. Kurzynowski, który zało-
żył, że „polityka społeczna globalna to działalność państwa oraz podmiotów samorządowych 
i organizacji pozarządowych, zmierzająca do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu 
ludności, pożądanych struktur społecznych, oraz stosunków społeczno-kulturalnych, w których 
przy aktywności obywateli możliwe będzie najbardziej efektywne i sprawiedliwe zaspakajanie 
społecznych potrzeb obywateli i ich rodzin na poziomie możliwym do realizacji w danym okre-
sie, co powinno być osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”

6
. 

Trafnie rolę państwa i samorządu terytorialnego w kształtowaniu polityki społecznej określił 
J. Krzyszkowski: „Rola państwa zgodnie z zasadą subsydiarności jest pomocnicza, a uzasad-
nieniem lokalnej polityki społecznej jest lokalny charakter potrzeb, a ponieważ w ich zaspoka-
janiu biorą udział podmioty lokalne, jest ona źródłem aktywizacji ekonomicznej i społecznej 
ludności”

7
.   

Definiując lokalną politykę społeczną P. Błędowski uważa, że jest to działalność w obsza-
rze polityki społecznej realizowana na terenie gminy przez ograny samorządu terytorialnego 
a także organizacje pozarządowe, związki zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe wreszcie 
grupy samopomocowe. Dodajmy, że P. Błędowski traktuje tę definicję szerzej od komunalnej/ 
samorządowej polityki społecznej, którą uznaje za zawężoną do obszaru administracyjnego, 
w istocie nie oddającej pełnego panelu możliwości tkwiących w zasobach środowiska lokalne-
go oraz bardzo ważnej płaszczyzny politycznej, która ma zdecydowany wpływ na kształtowa-
nie lokalnej polityki społecznej

8
. 

Na atrakcyjność polityki społecznej realizowanej na poziomie lokalnym wpływa także 
traktowanie społeczności lokalnej, jako trwałego elementu struktury społecznej, którego ema-
nacją jest władza lokalna na poziomie gmin czy powiatu, realizująca cele na ogół powszechnie 
akceptowane przez członków lokalnej społeczności, zapewniającej jednocześnie jej rozwój. 
Społeczność lokalna ma znaczenie nie tylko w sensie przestrzennym zamieszkiwanego obsza-
ru, ale także na poziomie uświadomionych potrzeb w sprawach jej dotyczących, w sposób 
zasadniczy i powszechny, które skutkują kierunkiem rozwoju i uprawianej polityki lokalnej

9
.  

 
 

2. Miasto i główni aktorzy na scenie polityki społecznej 
 
Częstochowa od 1 stycznia 1999 r. jest, pod względem administracyjnym, miastem na 

prawach powiatu, co oznacza, że wykonuje w odniesieniu do swoich mieszkańców zarówno 
zadania z zakresu samorządu gminnego jak i powiatowego. W ustroju tego typu jednostki, 
podstawowe znaczenie ma ustawa o samorządzie gminnym, bo to ona nadaje charakter władzy 
wykonawczej i uchwałodawczej. Stojący na czele samorządu miejskiego prezydent – pełniący 
funkcję jednoosobowego organu wykonawczego jest wybierany w wyborach powszechnych, 
tak zresztą jak licząca 28 radnych, Rada Miasta Częstochowy będąca organem uchwałodaw-
czym miasta. Częstochowa zajmując 15 971 ha jest ośrodkiem miejskim, który zamieszkuje 

                                                           
5  L. Drzewiecka-Bokun, O sposobach rozumienia polityki społecznej, w: Uwarunkowania współczesnej polityki spo-

łecznej, (red.), B. Ponikowski, J. Zarzeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 79–81. 
6  A. Kurzynowski, Polityka społeczna globalna i lokalna. Pożądane relacje, w:, Polityka społeczna globalna i lokalna, 

A. Kurzynowski (red.), Warszawa 1999, s. 29. 
7  J. Krzyszkowski, Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań, w: Diagnoza sytuacji społeczno- 

-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departa-
ment do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 2008, s. 198. 

8  P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec starości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 48. 
9  Tamże, s. 26. Por: J. Turowski, Społeczność lokalna, „Studia socjologiczne”, 3/1977, s. 128 i nast. 
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niemal 240 tysięcy mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat przyrost naturalny spada (tylko 
w latach 2006 – 2009 liczba mieszkańców zmniejszyła się niemal o 6 tysięcy osób). 

Porównując Częstochowę z pozostałymi 64 miastami na prawach powiatu w kraju, jej po-
zycja jest mocno zróżnicowana w zależności od analizowanego obszaru i tak, jeśli chodzi 
o bezrobocie, to ze wskaźnikiem 10,3% plasuje się na 39 pozycji (od – 2,9% na pierwszej po-
zycji do 21,5%. na pozycji 65). W przypadku liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie 
Regon – z 1079 podmiotami gospodarczymi na 10 tysięcy mieszkańców zajmuje pozycję 31 
(od 2085 na pierwszej pozycji do 618 na pozycji 65). Natomiast, jeśli chodzi o osoby w gospo-
darstwach domowych objętych pomocą społeczną, liczonych, jako odsetek ogółu mieszańców, 
zajmuje pozycję stosunkowo niską – 14 z wartością 4,1% (najniższa wartość w zestawieniu to 
0,4%, natomiast na pozycji 65 wartość ta osiąga 13,3%)

10
. 

Na realizację polityki społecznej, samorząd częstochowski przeznaczył w 2009 roku 
15,6% swojego budżetu, co stanowiło kwotę 123 395,9 tys. zł. Wartość ta obejmuje wydatki 
kwalifikacji budżetowej w dziale „Pomoc społeczna i pozostałe zdania w zakresie polityki 
społecznej”. 

Za realizację działań w zakresie polityki społecznej w Częstochowie odpowiada szereg 
podmiotów, zarówno w obszarze działań uchwałodawczych jak i wykonawczych. Regulacje 
prawa miejscowego, kształtujące w sposób fundamentalny lokalną politykę społeczną, a więc 
stosowne programy i uchwały budżetowe, są przyjmowane przez Radę Miasta, w ramach, któ-
rej funkcjonuje m.in. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, która merytorycznie jest właści-
wa do opiniowania uchwał w tym zakresie

11
. Za wykonanie przyjętych aktów odpowiada organ 

wykonawczy, czyli Prezydent wraz z właściwymi wydziałami Urzędu Miasta i jednostkami 
pomocniczymi (tabela 1).  

Prezydent powołuje także ciała opiniodawcze i doradcze, które w zależności od swego po-
tencjału osobowego mogą w większym lub mniejszym stopniu wpływać na kreowanie lokalnej 
polityki społecznej. W Częstochowie funkcjonują: 
– Powiatowa Rada Zatrudnienia, do której podstawowych zadań należy m.in.: inspirowanie 

przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalno-
ści gospodarki środkami Funduszu Pracy

12
. 

– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. inicjująca działania 
w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu, udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alko-
holowe

13
. 

– Miejska Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która w swoich kompetencjach ma m.in.: in-
spirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych, dokonująca oceny realizacji programów

14
. 

Zestawienie jednostek samorządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecz-
nej należy uzupełnić o jednostki prowadzone przez podmioty innych jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmioty komercyjne, z których usług mogą ko-
rzystać mieszkańcy grodu nad Wartą, a których obecność nie była obojętna dla twórców strate-
gii i programów społecznych.  

 
 
 

                                                           
10  Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010. 
11  Statut Miasta Częstochowa. 
12  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. 2004 Nr 99, poz. 1001, 

art. 22. 
13  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., tekst jednolity: 

Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1231, art. 4.1. 
14  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., 

tekst jednolity Dz. U. Nr 214, poz. 1407, art. 44 b. 
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Tabela 1. Jednostki samorządowe Częstochowy realizujące działania z obszaru polityki społecznej 
 

Pomoc Społeczna 

 i Zatrudnienie 
Edukacja Kultura i Sport Ochrona Zdrowia 

• Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, (zawiera m.in. 

placówki wsparcia dzien-

nego), 

 

• Powiatowy Urząd Pracy, 

 

• Miejski Ośrodek Adopcyj-

ny, 

 

• Rodzinne Domy Dziecka, 

 

• Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo-Wychowa-

wcza, 

 

• Dom Pomocy Społecznej 

dla osób przewlekle psy-

chicznie chorych. 

• Miejskie Przedszkola, 

 

• Szkoły Podstawowe, 

 

• Szkoły Gimnazjalne, 

 

• Szkoły Ponadgimna-

zjalne, 

 

• Samorządowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczy-

cieli, 

 

• Młodzieżowy Dom 

Kultury. 

 

• Teatr Dramatyczny  

im. A. Mickiewicza, 

 

• Filharmonia Częstochow-

ska, 

 

• Muzeum Częstochowskie, 

 

• Miejska Galeria Sztuki, 

 

• Ośrodek Kultury „Gaude 

Mater”, 

 

• Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji. 

 

 

• Miejski Szpital 

Zespolony, 

 

• Miejska Stacja 

Pogotowia Ratun-

kowego, 

 

• Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epide-

miologiczna. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

3. Podstawowe dokumenty programowe, ich charakter i monitorowanie  
 

Czerpiąc z doświadczeń opracowanych wcześniej strategii rozwoju lokalnego oraz im-
plementując do środowiska polityki społecznej wybrane aspekty strategii rozwoju firm komer-
cyjnych, także w zakresie polityki społecznej, rozpoczął się proces programowania w duchu 
zarządzania strategicznego. Jak twierdzą K.W. Frieske i P. Poławski, „strategia rozwiązywania 
problemów społecznych to uogólnione, stosunkowo trwałe i często – choć nie zawsze – realizo-
wane w toku działalności prowadzonej przez wyspecjalizowane organizacje, wzory interwencji 
społecznych”

15
. W przypadku Częstochowy podstawowym dokumentem kreującym politykę 

społeczną jest: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na 
lata 2007–2013”, która została przyjęta, jako załącznik do Uchwały Rady Miasta Częstochowy 
nr 232/XX/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Dokument zawiera podstawowe elementy przyna-
leżne tego typu aktom tj. część wstępną, dane ogólne dotyczące miasta, diagnozę problemów 
społecznych i część programową. Sami autorzy tak zdefiniowali jego charakter: „Strategia 
przedstawia aktualną sytuację społeczną miasta, formułuje cele oraz wskazuje kierunki działań 
zmierzających do osiągnięcia pozytywnych wskaźników rozwoju społecznego, do minimalizacji 
i likwidacji problemów socjalno-społecznych jego mieszkańców. Strategia służyć będzie, jako 
punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych m.in. z zasobów 
środków własnych miasta oraz środków  zewnętrznych, w tym funduszy unijnych”

16
. 

Dokument został opracowany przez specjalnie do tego celu powołany Zespół Zadaniowy 
powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy 3045/06 z dnia 25 maja 2006 r., 
składający się przedstawicieli Urzędu Miasta i samorządowych jednostek organizacyjnych. Nie 
ulega wątpliwości, że słabą stroną tego składu był brak przedstawicieli organizacji pozarządo-

                                                           
15  K.W. Frieske, P. Poławski, Opieka i kontrola, Instytucje wobec problemów społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Kato-

wice 1999, s. 15. 
16  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007–2013, Załącznik do Uchwały 

Rady Miasta Częstochowy nr 232/XX/2007 z dnia 13 grudnia 2007, s. 6. 
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wych funkcjonujących na terenie miasta. Diagnoza określająca jakość życia rodziny, warunki 
mieszkaniowe, dostęp do usług społecznych, problemy społeczne i kondycję organizacji poza-
rządowych została oparta na źródłach urzędowych pozostających w zasobach jednostek miej-
skich uzupełnianych przez dane jednostek zewnętrznych. Wśród źródeł wywołanych wskazuje 
się anonimową ankietę skierowaną do mieszkańców Częstochowy. 

Planowanie strategiczne posiada swoje specyficzne instrumenty z zakresu analizy strate-
gicznej, które coraz powszechniej są wykorzystywane do konstrukcji diagnozy w strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z nich jest analiza SWOT, która powinna być 
postępowaniem badawczym spełniającym najważniejsze funkcje diagnostyczne, winna pozwo-
lić na ocenę całości, ale jednocześnie wskazać na słabe punkty sytemu, które z czasem można 
transponować w konkretne pozytywne rozwiązania. Zakres analizy jest odnoszony zarówno do 
czynników wewnętrznych jak szeroko rozumianej rzeczywistości zewnętrznej

17
. W procesie tej 

analizy stosuje się zasadniczo dwa kryteria oceny czynników wpływających na rzeczywistość 
tj. rodzaj skutku rzeczywistego lub potencjalnego oddziaływania danego czynnika na organiza-
cje, oraz szeroko rozumianą lokalizację czynnika względem organizacji, „dzięki zastosowaniu 
tego prostego rozwiązania dyskryminacyjnego uzyskuje się cztery grupy czynników, których 
pierwsze litery angielskich nazw składają sie na nazwę metody, tzn.: mocne (Strengths) i słabe 
strony organizacji (Weaknesses) oraz szanse (Opportunities) i zagrożenia w jej otoczeniu 
(Threats)”

18
.  

Częstochowską analizę podzielno na obszary: edukacja, ochrona zdrowia, pomoc spo-
łeczna, polityka prorodzinna i jakość życia; problemy alkoholowe, narkomania i bezpieczeń-
stwo publiczne oraz bezrobocie i rynek pracy. W obszarze pomocy społecznej wśród słabych 
stron wskazano m.in.: ograniczone środki finansowe, wzrost liczby osób bezdomnych na tere-
nie miasta, brak placówek stacjonarnych dla osób bezdomnych niezdolnych do samoobsługi, 
brak ofert pracy osób niepełnosprawnych, brak skutecznych działań wspierających powrót na 
rynek pracy, osób nieposiadających kwalifikacji, obniżenie się standardu życia osób starszych, 
istnienie barier utrudniających udział osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym, 
ograniczone możliwości pomocy osobom starszym, brak dostatecznej bazy rehabilitacyjnej, 
wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu pomocy społecznej, przeciążenie pracowników 
socjalnych liczbą zadań. 

Jako zagrożenie oceniono: wzrost przestępczości i agresji wśród młodzieży – złodziej-
stwo, grupy przestępcze, powiększenie się zjawiska dysfunkcji rodzinnych, obniżający się 
standard życia osób starszych, niedostateczna liczba placówek opiekuńczo-leczniczych dla 
osób przewlekle chorych. Do mocnych stron systemu zaliczono m.in.: opracowane i wdrażane 
programy dotyczące wychowania i pomocy rodzinom, rozbudowaną sieć placówek opiekuń-
czo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, rozwinięty wolontariat, ak-
tywny w pracy z dziećmi i młodzieżą, szeroką ofertę i realizację programów terapeutycznych 
dla sprawców przemocy oraz pomocy dla ofiar przemocy, dobra jakość bazy materialnej służą-
cej osobom bezdomnym, dobre przygotowanie zawodowe pracowników socjalnych. 

Natomiast, jako szansę uznano: wzrost znaczenia organizacji pozarządowych na rzecz 
pomocy dzieciom i młodzieży, prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych, pozyski-
wanie środków na zatrudnienie socjalne z programów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, tworzenie miejsc pracy, pomoc finansowa – pozwalająca na tworzenie nowych 
miejsc pracy w usługach, realizacja programów budownictwa socjalnego i komunalnego, stałe 
doskonalenie i dokształcanie zawodowe kadry pracowniczej

19
. 

                                                           
17  A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 

2000, s. 190–193. 
18  A. Sztando, R. Brol, Dlaczego i jak należy wzbogacać procedurę SWOT w procesie terytorialnego planowania 

strategicznego, w: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytet 
Opolski, Opole 2002, s. 56. 

19  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2007–2013, Załącznik do Uchwały 
Rady Miasta Częstochowy nr 232/XX/2007 z dnia 13 grudnia 2007 s. 85–86. 
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Uporządkowane elementy diagnozy zakończone analizą strategiczną SWOT, pozwalają 
na ogół przejść autorom do etapu programowania, czyli wyznaczenia wizji, misji, celów i kie-
runków działania. Wizja to stan docelowy, do którego pojmowane w ramach strategii działania 
mają doprowadzić jej adresatów. Wizja bywa określana fotografią przyszłości, ważne by była 
odważna, ale i realna

20
. Misja w naukach o zarządzaniu jest najczęściej odnoszona do organiza-

cji, gdzie charakteryzuje cel jej istnienia oraz wyjaśnia, po co organizacja istnieje, komu służy, 
jakie rezultaty ma osiągnąć21

. W dokumentach programowych misja jest charakteryzowana 
często, jako odbicie wizji we współczesności, wskazuje na najważniejsze wartości, jakie wyra-
ża dokument, powinna być krótka, łatwa do zapamiętania, powiązana z prawdziwymi cechami 
obszaru, którego dotyczy i w miarę konkretna

22
. M. Grewiński i A. Karwacki postrzegając 

strategię jako proces, który traktują, jako dążenie do celu, postrzegają misję jako pewnego 
rodzaju klucz, sytuując ją – w ujęciu graficznym – na szczycie procesu

23
. W Częstochowskiej 

strategii zrezygnowano z misji, zdefiniowano jedynie jej wizję: „Częstochowa jest dla miesz-
kańców, turystów i pielgrzymów: miastem przyjaznym i atrakcyjnym, miastem bezpiecznym 
i zapewniającym wysoki poziom oraz jakość życia, miastem trwałego rozwoju gospodarczego, 
miastem z bogatą ofertą kształcenia w nowoczesnym systemie edukacji, miastem zapewniają-
cym dobrą opiekę medyczną i profesjonalną pomoc społeczną, miastem z bogatą i zróżnicowa-
ną ofertą kulturalną i możliwościami rekreacji”

24
. 

Wątpliwości w zapisie wizji może oczywiście budzić odwołanie do turystów i pielgrzy-
mów, którzy raczej nie są podmiotem działania rozwiązań strategicznych w obszarze proble-
mów społecznych. Jedynego ich związku z kwestiami społecznymi miasta można dopatrzeć się 
w przypadku korzystania z systemu ochrony zdrowia podczas pobytów pielgrzymkowych. 
Wizja postulująca pewien stan w przyszłości ukazuje miasto, jako opiekuna, ale zarazem de-
terminanta zmian. W mniejszym stopniu zdecydowano się na  zaakceptowanie rozwoju kapita-
łu społecznego i np. zwiększenie roli partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Tym nie-
mniej  zaprezentowana treść  mieści się w poetyce stosowanej przez samorządowców w tego 
typu deklaracjach. 

W przypadku strategii rozwoju, która bywa często naśladowana przez twórców strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, cele strategiczne traktowane są, jako konkretyzacja 
misji – celu generalnego – i powinny być formułowane tak, by wskazywały pożądane kierunki 
zaspakajania potrzeb lokalnej społeczności

25
. W części programowej strategii zaprezentowano 

pięć celów strategicznych odnoszących się do aktywnej polityki prorodzinnej, systemu prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapobieganiu przestępczości, aktywizacji lokalnych 
służb społecznych oraz koordynowania działań w obszarze kultury. Poszczególne cele strate-
giczne uszczegóławiają cele operacyjne, a te z kolei konkretne działania. Wśród nich odnaj-
dziemy zarówno cele i działania mające charakter bardzo ogólny, np. cel operacyjny 1.3. 
„Opieka nad dziećmi i młodzieżą” – precyzujący tak naprawdę ustawowe zadanie samorządu, 
jak i bardzo konkretne nazwane projekty socjalne np.: „wnuczek – wnuczka” – realizowany 

                                                           
20  G Gorzelak, B. Jałowiecki, Metodologiczne podstawy strategii rozwoju na przykładzie województwa lubuskiego, 

Studia Regionalne i Lokalne 3/2000, s. 48. 
21  J. Krzyszkowski, Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Ośrodek kształcenia Służb Publicznych 

i Socjalnych Centrum AV, Częstochowa 2010, s. 38. 
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przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26

. Przy każdym działaniu autorzy wskazali odpo-
wiedzialnego za jego realizacje oraz partnerów, którzy mogą/powinni współuczestniczyć 
w realizacji zadania. Autorzy precyzując cele operacyjne i poszczególne działania nie pokusili 
się o stawianie zbyt wielu wyzwań lokalnej polityce społecznej, co może świadczyć o daleko 
posuniętym pragmatyzmie i realnym podejściu do możliwości finansowania poszczególnych 
zadań z budżetu miejskiego. Poza jednym wyjątkiem nie przewidziano rozwoju infrastruktury 
socjalnej np. w związku z istniejącymi tendencjami demograficznymi większej liczby, przed-
szkoli dla dzieci, czy dziennych domów pomocy dla osób starszych. Wyjątkiem od reguły jest 
zapis działania 2.4.5. dotyczący obszaru pomocy osobom bezdomnym, zakładający utworzenie 
placówki stacjonarnej przeznaczonej dla osób bezdomnych, które z uwagi na schorzenia soma-
tyczne nie mogą samodzielnie funkcjonować27

. 
Pozytywnym elementem jest próba określenia jego budżetowania, gdzie postarano się 

określić środki pozapłacowe pochodzące zarówno z budżetu miasta jak i środki zewnętrzne 
oraz wskaźniki, dzięki którym jest możliwa ocena wdrażania dokumentu. Opracowanie strate-
gii i jej uchwalenie przez właściwy dla danego samorządu terytorialnego organ uchwałodaw-
czy, powinien rozpocząć proces faktycznego zarządzania strategicznego i realizowania zapla-
nowanych działań. Aby tak się stało dokument musi być wyposażony w elementy, które za-
pewnią jej prawidłowe działanie tj. harmonogram, procedury kontroli i podmiot, który będzie 
odpowiadał za jej wdrażanie

28
. Przydatny w tym względzie może być proces ewaluacji, czyli 

zastosowanie naukowych metod pomiaru realizacji i wyników programów dla celów związa-
nych z podejmowaniem decyzji. Systematyczne zbieranie danych w procesie ewaluacji pozwa-
la na uchwycenie zachodzących procesów i zmian, a tym samym stosowne korygowanie pla-
nowanych działań29

. W strategii częstochowskiej dominują wskaźniki działania obrazujące 
podjęte czynności. Przykładowo do celu operacyjnego 1.3 dotyczącego opieki nad dzieckiem 
i młodzieżą, jako wskaźniki potraktowano: liczbę nowopowstałych rodzin zastępczych, liczbę 
dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, liczbę adopcji, liczbę rodzinnych domów dziec-
ka, liczbę mieszkań chronionych dla młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze i placówki 
opiekuńczo-wychowawcze

30
. 

Na poziomie dokumentu strategicznego określono, że zasady monitoringu i ewaluacji zo-
staną określone w terminie późniejszym. Pierwsza kompleksowa ocena wdrażania strategii 
została dokonana w 2010 roku i obejmowała ocenę lat 2008–2009. Powstały w jej wyniku 
raport monitoringowy dość szczegółowo analizuje poziom wdrożenia poszczególnych działań, 
przyjmując do oceny zaproponowane w dokumencie strategicznym wskaźniki, przeznaczone na 
działania kwoty budżetowe oraz ocenę wdrożenia działania przyjętą przez Zespół Opiniująco-
Oceniający

31
. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym ale nie jedynym do-
kumentem programującym lokalną politykę społeczną. Pozostałe dokumenty, już nie tak ob-
szerne związane są z poszczególnymi obszarami polityki społecznej, odnoszą się do poszcze-
gólnych kwestii społecznych, podmiotowych, czyli traktujących sytuację socjalną poszczegól-
nych grup społecznych, m.in. dzieci, niepełnosprawnych oraz ludzi starych a także przedmio-
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towych dotykających różnych grup i zjawisk społecznych m.in., bezdomności, alkoholizmu, 
przemocy w rodzinie32. 

Kwestia dziecka w polityce społecznej zajmuje miejsce szczególne. Dziecko wymaga 
szczególnej troski i ochrony a działania na jego rzecz powinny koncentrować się zarówno 
w obszarze ochrony jego praw, wyrównywaniu szans życiowych jak i asekurowaniu w obliczu 
różnych ryzyk/zagrożeń życiowych

33
. Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006– 

–2013 dla miasta Częstochowy, wypełnia dyspozycję ustawy o pomocy społecznej, gdzie  
w art. 17, ustawodawca zobowiązał samorządy lokalne do opracowania systemu opieki nad 
dzieckiem i rodziną34

. Program został oparty na diagnozie sporządzonej na postawie danych 
statystycznych jednostek samorządu lokalnego. Załączony do Programu harmonogram realiza-
cji charakteryzuje poszczególne zadania, sposoby realizacji, realizatorów i terminy realizacji. 
Większość zadań zaplanowano do realizacji w sposób ciągły, wyznaczając termin realizacji 
programu w latach 2006–2013, w przypadku harmonogramu działań należałoby się spodziewać 
większej precyzji zapisów. Wśród realizatorów programu, obok jednostek samorządowych 
pozostających pod bezpośrednim wpływem samorządu, pojawiają się podmioty niepodlegające 
Radzie Miasta takie jak Policja, Sąd Rejonowy, Zespół Kuratorów. Umieszczając te podmioty 
wśród realizatorów zapewne kierowano się szlachetnymi intencjami, ale zważywszy na to, że 
dokumentu nie opracowywał szerszy zespół, nie wiemy nawet czy podmioty te są świadome 
swej roli założonej w miejskim programie. Oczywiście, także i bez powyższej świadomości 
wykonują swoje zadania, tym niemniej wydaje się, że podmioty niepodlegające bezpośrednio 
samorządowi powinny funkcjonować raczej, jako partnerzy realizacji zadań a nie bezpośredni 
realizatorzy

35
. 

Przemoc w rodzinie zwana też przemocą domową oznacza każdą formę przemocy, w któ-
rej ofiarę i sprawcę łączy związek osobisty, lub jeśli przebywali oni w takim związku w prze-
szłości

36
. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Częstochowa na lata 

2006–2013 wypełnia właściwą dyspozycję Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
37

. 
Autorzy nie budowali na jego użytek diagnozy problemu przemocy w Częstochowie, pojawił 
się, co prawda „opis problemu”, ale charakteryzował on kwestie dość ogólnie bez przedstawie-
nia jej lokalnego kolorytu. Wśród przytoczonych danych statystycznych znalazły się głównie 
informacje pochodzące za zasobów Policji, Sądu Rejonowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Autorzy dokumentu podkreślili, że adresatami programu są ofiary, sprawcy 
i świadkowie przemocy w rodzinie. Formułując w ten sposób odbiorów programu jego autorzy 
pozbawili się, przynajmniej literalnie, wpływu na koordynację współpracy między poszczegól-
nymi jednostkami, która jak się wydaje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 
bardzo istotna

38
.  

Wśród celów programu wskazano: podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do 
podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, 
rozwijanie umiejętności samokontroli i kreowania właściwych postaw wobec rodziny, organi-
zowanie poradnictwa i interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie

39
. W części dokumen-
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tu, w którym wskazano metody realizacji programu mamy do czynienia ze wskazanymi kie-
runkami działań, które na ogół korelują z harmonogramem programu zawierającym zadania, 
terminy i realizatorów. Do mankamentów harmonogramu należą jednak terminy realizacji 
szesnastu przedsięwzięć, które są realizowane, albo na bieżąco, albo cały rok oraz wskazanie 
wśród realizatorów podmiotów niepodlegających Radzie Miasta, takich jak parafie, organizacje 
pozarządowe. Do pozytywnych cech dokumentu należy zaliczyć propozycje konkretnych pro-
jektów socjalnych, które znalazły się w jego ramach, są to m.in. projekty: „Zaczynam wierzyć 
w siebie”, Nie krzywdzę”, „Skuteczne radzenie sobie z własną agresją”, „Akademia złości”

40
. 

Niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe 
lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji, rozu-
miana jest również, jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, jakie 
jednostka napotyka w środowisku zamieszkania. W związku z tym polityka społeczna powinna 
promować aktywne działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz aktywnie 
wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także prze-
ciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz warun-
ki do korzystania z przysługujących im praw

41
. 

Wśród dokumentów programowych samorządu Częstochowskiego w zakresie kwestii nie-
pełnosprawności obok zapisów w strategii dysponujemy dokumentem pn. „Częstochowa niepeł-
nosprawnym” – program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007–2013”. Oparty 
na diagnozie problemu, w której wykorzystano głównie zastane źródła – urzędowe, jest kontynu-
acją programu z 2001 roku. Program zakłada osiągnięcie celu głównego: „Promocja równych 
szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym” poprzez osiągnięcie celów 
pośrednich m.in. zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do 
edukacji, kultury i sportu, tworzenie warunków pełnego dostępu osób niepełnosprawnych do 
opieki medycznej i rehabilitacji. Cele pośrednie uzupełnione są o kierunki działań, wskazano 
w sumie 14 podmiotów realizujących działania w ramach programu, wśród nich część nie podle-
ga samorządowi lokalnemu. Odstąpiono od harmonogramu działań, uznając zapewne, że więk-
szość będzie realizowana w sposób ciągły. Monitoring i ewaluacja nie są w sposób szczególny 
dookreślone, wskazano jedynie, że będą się opierały na gromadzeniu informacji i sprawozdań od 
podmiotów uczestniczących w programie, nie wskazując równocześnie, kto będzie tego dokony-
wał

42
. 
Bezdomność oznaczająca brak własnego mieszkania – w sensie posiadania jest najdotkliw-

szym przejawem wykluczenia społecznego, spowodowana m.in. brakiem dostępnych mieszkań, 
bezrobociem a w konsekwencji ubóstwem

43
. Przyjęty uchwała Rady Miasta „Program osłonowy 

na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Miasta Częstochowy na lata 
2007–2013” jako cel nadrzędny wskazał: „Przezwyciężenie zjawiska wykluczenia społecznego 
osób bezdomnych poprzez wspieranie i podejmowanie inicjatyw na ich rzecz”. Wśród celów 
szczegółowych znalazły się m.in.: działania osłonowe zapobiegające degradacji biologicznej 
i społecznej osób bezdomnych, przywrócenie osób bezdomnych do życia w rodzinie, usprawnie-
nie funkcjonowania w społeczeństwie

44
. 

Program posiada głównie wartość informacyjną, wskazuje bowiem zasoby miasta służące 
rozwiązywaniu kwestii bezdomności, tj. schroniska, noclegownie itd. Opracowując dokument 
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uznano, że infrastruktura socjalna jest raczej wystarczająca, bo nie zaplanowano tworzenia 
nowych placówek, jedynym wyjątkiem jest utworzenie placówki stacjonarnej dla osób bez-
domnych, które z racji długotrwałych schorzeń somatycznych nie mogą funkcjonować samo-
dzielnie

45
, co zresztą dodajmy, zawiera także Strategia Rozwiązywania Problemów Społecz-

nych. W harmonogramie działań przytoczono główne zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej traktując ich realizację w sposób ciągły, lub na bieżąco. Wśród realizatorów znala-
zły się zarówno placówki miejskie jak i te, które nie podlegają samorządowi lokalnemu.  

Celem polityki społecznej w odniesieniu do ludzi starych są działania, które planowo 
i kompleksowo będą wpływały na poprawę życia seniorów, które możemy definiować, jako 
„stwarzanie – obecnie i na przyszłość – warunków zaspokajania potrzeb ludzi starych oraz 
kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami, 
drogą ograniczenia uzależnienia młodszych od starszych, zapobiegania marginalizacji ludzi 
starych oraz kształtowania międzypokoleniowej solidarności”46. Odpowiedzią na tę kwestię jest 
wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta „Częstochowski Program Wsparcia Seniorów 
na lata 2010-2013”. W dokumencie wykorzystano szeroki wachlarz instrumentów diagnostycz-
nych, a badaniami objęto samych seniorów i ich opiekunów, pracowników socjalnych oraz 
przedstawicieli kadry kierowniczej, zarządzającej instytucjami miejskimi. Analiza danych 
dostępnych w instytucjach publicznych, pozwoliła np. na skonstruowanie częstochowskiej 
mapy starości, gdzie przestrzennie ujęto mieszkających w poszczególnych dzielnicach senio-
rów na tle innych grup wiekowych, co umożliwiło np. efektywniejsze lokowanie instytucji 
środowiskowych dla seniorów. Prace nad dokumentem prowadził zespół składający się 
z przedstawicieli samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli śro-
dowiska akademickiego. Jako cel generalny programu wskazano: „Zintegrowany system 
wsparcia, opieki i integracji częstochowskich seniorów oparty na partnerskiej współpracy 
samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działa-
jącymi w obszarze wsparcia społecznego”. Wśród celów strategicznych wskazano m.in.: 
wspieranie aktywności seniorów, poprawę społecznego obrazu starości, dostosowanie warun-
ków życia seniorów i oferty usług społecznych do zmieniających się ich potrzeb i możliwo-
ści

47
. 
Cele strategiczne zostały uszczegółowione celami operacyjnymi, którym przyporządko-

wano realizatorów programu – miejskie jednostki organizacyjne oraz partnerów, głównie orga-
nizacje pozarządowe. Jako załącznik do programu funkcjonuje baza działań, które są pożądane 
a w sprzyjających okolicznościach finansowych mogą być realizowane oraz baza wypracowa-
nych w trakcie prac nad programem, projektów socjalnych. Wśród działań zaplanowano m.in. 
utworzenie Częstochowskiego Ośrodka Wsparcia Seniorów pełniącego funkcję dziennego 
domu pomocy, ale także miejsca animacji dla tej grupy społecznej. 

Katalog podstawowych dokumentów z zakresu polityki społecznej zamykają dokumenty 
funkcjonujące w obszarze zdrowia: wieloletni Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii oraz przyjmowane co roku przez Radę Miasta: Program 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Miejski Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ten ostatni, zgodnie z wolą ustawodawcy wyposażony został w – bardzo istot-
ne w skali lokalnego budżetu – środki finansowe

48
. 
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Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231. 
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Zakończenie 
 

Przyglądając się programowaniu lokalnej polityki społecznej na poziomie wybranego śro-
dowiska miejskiego dostrzegamy, że nie ustrzeżono się pewnych mankamentów: 
1. Większość dokumentów powstała z uwagi na istniejące zapisy prawne i stanowią one wy-

pełnienie delegacji ustawowej, tylko program wsparcia seniorów jest autentyczną reakcją na 
narastający problem społeczny. 

2. Dokumenty, mimo że powstały w podobnym okresie cechuje różnorodność podejścia do 
poszczególnych elementów składowych, w większości są jednak odbiciem a może opisa-
niem realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego 
zadań. 

3. Z nadmiernego formalizmu dokumentów, wynika ostrożność w stawianiu wyzwań do reali-
zacji, ponieważ uchwały samorządowe bywają kontrolowane np. przez Wojewodę, inspek-
torów Najwyższej Izby Kontroli, autorzy wyznaczają cele na tyle ogólne i działania, które 
i tak są realizowane, by przypadkiem w trakcie kontroli nie padły zarzuty o braku realizacji 
postawionych celów i działań. 

4. Pobieżna diagnoza problemów społecznych – opierająca się na statystykach urzędowych – 
zawęża widzenie problemów społecznych do kwestii podnoszonych w aktach prawnych  
i ustalonych tam kryteriów pomocy. 

5. Brak udziału w procesie diagnozowania i programowania organizacji pozarządowych, 
a także przedstawicieli środowiska akademickiego, mocno zawęża widzenie problemów 
społecznych. 

6. Powściągliwe planowanie działań powoduje, że harmonogram jest harmonogramem tylko 
z nazwy, w istocie w związku z zadaniami, które realizowane są na bieżąco, jest zbędny, 

7. Brak wskazania podmiotów odpowiedzialnych za monitoring i ewaluację dokumentów 
może prowadzić do braku oceny wdrażanych programów. 

8. Wskazywanie wśród pomiotów jednostek bezpośrednio niepodlegających samorządowi 
terytorialnemu, utrudnia lub wręcz uniemożliwia egzekucje lub korektę ich realizacji. 

Nie ulega wątpliwości, ze ustawodawca wskazując konieczność przyjmowania na poziomie 
lokalnym programów sektorowych polityki społecznej, zmusił samorządowców do przyjrzenia się 
niektórym problemom społecznym w sposób bardziej wnikliwy niż innym, np. przemocy w rodzi-
nie, a nie np. kwestii starości. Stawiane cele i wskazywane działania w poszczególnych dokumen-
tach są określane trafnie, choć może niepokoić brak ich zindywidualizowania. Należałoby się zasta-
nowić, czy oby przypadkiem, wskazane dokumenty programowe nie powinny być elementami 
dobrze przygotowanej, wyposażonej w diagnozę opartą na badaniach w środowisku, strategii roz-
wiązywania problemów społecznych, w której przypadku ustawodawca w 2010 roku rozpoczął 
oczekiwany od dawna proces standaryzacji dokumentu, wprowadzając w ustawie o pomocy spo-
łecznej zapisy, w myśl których strategia winna posiadać diagnozę i prognozę problemów społecz-
nych, określone wskaźniki wdrażania i zdefiniowane środki na jej realizację. 

Przygotowane w środowisku miejskim scenariusze cechują się ostrożnością w formuło-
waniu wyzwań, można zatem polemizować z ich trafnością a w efekcie skutecznością. Ich 
poziom realizmu, sprawia, że aktorzy realizujący poszczególne zapisy mają znaczny margines 
swobody, by nie określić tego stanu nieustanną improwizacją, niestety dyktowaną przez sys-
tem, prawa i kontroli. 
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Cezary  MIŻEJEWSKI 
Niezależny ekspert z obszaru polityki społecznej  

 

 

Skuteczność i przeciwskuteczność  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w obszarze integracji społecznej  
 

 
Wprowawdzenie 

 
Teoretycznie analizując dotychczasowe efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

badacz powinien klasycznie rozpocząć swoją pracę od hipotez badawczych, które następnie 
stara się weryfikować. Jednak zaprezentowane studium, stanowi nie naukową analizę, ale 
stronniczą – związaną z uczestnictwem autora

1
 w procesie realizacyjnym – ocenę polityki pu-

blicznej. Pozwolę sobie postawić zatem śmiałą tezę, że to właśnie Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki zmienił całkowicie wizerunek działań w sferze pomocy i integracji społecznej. Nie 
oznacza to oczywiście idealizowania całego procesu. Ma on bowiem zarówno swoje dobre jak 
i złe strony. Zarówno sukcesy jak i porażki, które wynikają z bardzo różnych powodów, leżą-
cych zarówno po stronie kreatorów programu jak i jego realizatorów. O ile można wskazać 
pozytywne skutki po stronie instytucji publicznych, o tyle mogą budzić niepokój, skutki po 
stronie obywatelskiej, często wywołane przez sam system wdrażania programu. Spróbujmy 
zatem obejrzeć obie strony medalu zwanego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.  

 
 

1.  Spojrzenie pierwsze – sukcesy 
 
Jako sukcesy, można wskazać jednoznacznie dwie kwestie. Pierwsza to nadanie nowego 

tonu, nowego tchnienia idei integracji społecznej. Druga, to prawdziwa rewolucja w systemie 
pomocy społecznej. Trzeba pamiętać, że obie stanowią początek drogi, albowiem po kilkudzie-
sięciu latach funkcjonowania „opieki społecznej” – a nie pomocy społecznej, jest to trudna 
zmiana, zarówno z uwagi na kwestie mechanizmów prawnych, finansowych jak i mentalności, 
czy jak kto woli kultury organizacyjnej instytucji.  

  
1.1. Nowe idee integracji społecznej 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, po raz pierwszy, potraktował pomoc społeczną jako 
część całościowych działań aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Do tej pory działania, które nazywamy aktywizacyjnymi przypisane były 
wyłącznie urzędom pracy. Jeszcze w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego – 
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 istniało tylko jedno działanie 1.5. Promocja aktywnej 
polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, które obejmowało zarówno 
konkursy jak i działania adresowane do OHP. W żadnym z elementów nie wskazywano roli 
systemu pomocy społecznej, co więcej, jako rezultat wpływu wykazywano udział osób, które 
podjęły dalszą naukę lub pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w programie 

                                                           
1  Autor uczestniczył w przygotowaniu koncepcji działań PO KL w obszarze integracji społecznej, oraz niektórych 

elementów jego realizacji, jak również ustawodawstwa w tym zakresie. 
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aktywizacji
2
. Aktywna polityka społeczna od klasycznych działań rynku pracy, różniła się 

adresatem, a nie sposobem działania, choć wówczas po raz pierwszy zaadoptowano możliwości 
wykorzystania zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym, co umożliwiło powstanie pierwszych 
Centrów Integracji Społecznej.  

Przełom związany z nowym programem, wynikał ze sformułowania odrębnego celu: 
„Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego”, w ramach którego wskazano, że „należy 
dążyć do wzmocnienia spójności społecznej i ograniczania zasięgu ubóstwa, poprzez rozwija-
nie instrumentów aktywnej integracji, połączonych z systemem wsparcia dochodowego i moż-
liwościami prowadzenia działalności gospodarczej, np. w ramach podmiotów ekonomii spo-
łecznej”. Stwierdzono również, że: „Dotychczasowe oceny skuteczności działań wobec osób 
zagrożonych wykluczeniem wskazują na potrzebę działań zintegrowanych, bardziej komplek-
sowych, ujmujących zarówno usługi w zakresie przywracania do pełnienia ról społecznych, jak 
i ułatwiające powrót na rynek pracy. Oferowane formy wsparcia powinny angażować do 
współpracy organizacje pozarządowe, działające w obszarze integracji społecznej oraz wspie-
rać rozwój aktywnych i innowacyjnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, po-
wiązanych z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy (np. w postaci podmiotów ekonomii 
społecznej)”

3
. 

Tym samym, w ramach PO KL pojawiło się nowe pojęcie „aktywnej integracji”, które 
w odmienny sposób definiuje pojęcie aktywizowania osoby potrzebującej wsparcia: 

Po pierwsze, aktywna integracja to działanie wszystkich instytucji pomocy i integracji 
społecznej na rzecz pełnego uczestnictwa osób i rodzin w życiu wspólnoty, co obejmuje za-
równo osiągnięcie właściwego dochodu, dostęp do zatrudnienia jak również równy dostęp do 
dóbr i usług społecznych. 

Po drugie, aktywna integracja realizowana jest poprzez komplementarne stosowanie usług 
i instrumentów o charakterze zatrudnieniowym, zdrowotnym i społecznym, obejmujących 
całokształt potencjału człowieka, a nie wyłącznie kwestię zatrudnienia; realizowanych 
w szczególności w ramach pracy socjalnej oraz aktywności w ramach podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Po trzecie, aktywna integracja zakłada z jednej strony zarówno aktywne działania osób 
i instytucji realizujących działania, jak również pełną aktywność człowieka będącego odbiorcą, 
ale i partnerem z drugiej strony. 

Po czwarte, celem aktywnej integracji jest przywrócenie lub nabycie możliwości lub 
zdolności zatrudnienia oraz integracji społecznej osób korzystających z pomocy społecznej. 
Tym samym celem są działania długofalowe mające charakter wpływu na postawę człowieka 
jego zachowania oraz relacje w środowisku

4
. 

Nie ulega wątpliwości, że stanowi to odmienną filozofię od prymitywnie pojmowanej 
ideologii amerykańskiego workfare – „jeśli nie pójdziesz do pracy, to odbierzemy ci zasiłek”. 
Można oczywiście, wskazać, że nie było to wyłącznym dziełem Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, jednak to właśnie PO KL umożliwił uruchomienie nowych idei i rozwiązań. 

 
1.2. Nowa rola pomocy społecznej 

 
W ramach PO KL na działania publicznych instytucji pomocy społecznej przewidziano 

łącznie ponad 1 mld Euro, co obecnie stanowi ok. 4,5 mld zł
5
. To olbrzymia kwota, której prze-

                                                           
2  Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006. Wersja scalona, 

uwzględniająca zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Za-
sobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 54, poz. 360), s. 185. 

3  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, s. 118. 
4  C. Miżejewski, Aktywna integracja – nowa formuła pomocy społecznej, tekst dostępny m.in. na stronie 

http://www.efs. mopr.zabrze.pl. 
5  Stan wdrażania POKL na dzień 31 października 2011, dostępne na stronie www.efs. gov.pl. 
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znaczenie było w istocie rewolucyjne, przetwarzając nowe idee w możliwości konkretnych 
działań. W ramach systemu realizacji PO KL przygotowany został dokument pn. „Zasady 
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013”, który z uwagi na brak regula-
cji ustawowych, określał zasady realizacji działań aktywizacyjnych. Projekty te umożliwiają 
realizację działań w obszarze aktywnej integracji zarówno w wymiarze indywidualnym (kon-
trakty socjalne), jak i środowiskowym (programy aktywności lokalnej, czy programy dla osób 
niepełnosprawnych). Aktywna integracja w projektach oznacza zestaw szerokich działań 
o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, społecznym i zawodowym mających na celu działa-
nia integracyjne w szerokim wymiarze i dopasowanych indywidualnie do każdego klienta. 
Krótko mówiąc, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, otrzymały 
możliwość zindywidualizowanego dobierania odpowiednich instrumentów aktywizacyjnych 
adekwatnych do problemów konkretnych osób.   

Do końca października 2011 r. publiczna pomoc społeczna, zakontraktowała 2.1416 
umów na łączną kwotę 2,1 mld zł, z czego ok. 1,5 mld zostało już rozliczone

6
. To olbrzymie 

możliwości oddziaływania. Cóż one spowodowały? Mamy tu do czynienia, z trzema procesa-
mi.  

Pierwszy proces, to umasowienie działań, umożliwiający każdej jednostce równomierny 
dostęp do projektów. W ramach PO KL strumień finansowy dla jednostek pomocy społecznej 
został skonstruowany w taki sposób, aby każda gmina i każdy powiat miał swoją przydzieloną 
alokację, z której może skorzystać, zaś projekt ma charakter systemowy, co oznacza, iż jego 
realizacja zależy wyłącznie, od beneficjenta a nie tylko od oceniających projekt. Jak wynika 
z obecnych podsumowań, w realizacji projektów bierze udział 73,8% ośrodków pomocy spo-
łecznej, 84,1% powiatowych centrów pomocy rodzinie, co stanowi blisko 2200 jednostek

7
. 

Warto pamiętać, że do 2006 r. projekty europejskie realizowało zaledwie dwadzieścia jedno-
stek pomocy społecznej

8
. Należy pamiętać, że pomoc społeczna to olbrzymie zróżnicowania od 

ośrodków zatrudniających blisko tysiąc pracowników, aż do ośrodków zatrudniających trzech-
czterech pracowników. To olbrzymia różnica tworząca pomoc społeczną różnych prędkości. Ci 
mniejsi w systemie konkursowym, nigdy nie mieliby możliwości konkurowania z dużymi jed-
nostkami, o firmach szkoleniowych i consultingowych nie wspominając.   

Drugi proces to rozpoczęcie nowych działań, przełamujących dotychczasową niemoc po-
mocy społecznej. Nowe narzędzia, instrumenty, nowe środki finansowe tylko na ten cel, dawa-
ły i dają możliwość zmiany wizerunku i uczynienia pomocy społecznej aktywnym graczem 
w działaniach o charakterze aktywizacyjnym, włączenia się w główny nurt nowej polityki spo-
łecznej państwa. I rzeczywiście badania ewaluacyjne to potwierdzają. Gdy badano losy klien-
tów pomocy społecznej po 6 miesiącach, okazało się, że zatrudnienie podjęło blisko 18% 
uczestników. To niezwykle dużo zwłaszcza, że pomoc społeczna nie zajmuje się zatrudnia-
niem, a zachęceniem człowieka „aby chciało mu się chcieć”, aby rozwiązał swoje problemy 
osobiste, rodzinne, środowiskowe, a dopiero następnie zmierzył się z ze swoją pozycją na ryn-
ku pracy. Warto dodać, że pomoc społeczna pracuje z ludźmi, których nie dobiera się tak jak 
w konkursach. Nie wybieramy tu sobie młodych zdolnych, rokujących nadzieję. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że gdy przebadano losy tych osób po 18 miesiącach, to okazało się, że zatrud-

                                                           
6  Stan wdrażania POKL, op.cit. 
7  Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 
w 2010 r., Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Warszawa maj 2011 r., s. 12. 

8  C. Miżejewski, M. Ołdak, Doświadczenia związane z wdrażaniem programu operacyjnego kapitał ludzki w obszarze 

pomocy i integracji społecznej, w: Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki 
(red.), IPS Warszawa 2011, s. 342. 
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nienie wzrosło do 27% (a w przypadku mężczyzn nawet do 31%)
9
. Dodatkowo warto zwrócić 

uwagę, że trwałość miejsc pracy w ostatnich 18 miesiącach wyniosła 85%, co było lepszym 
wynikiem niż projekty rynku pracy (80%)

10
. To nie jest naciągany, ale rzeczywisty sukces 

działań pomocy społecznej. 
Trzeci proces, to edukacyjna ofensywa pracowników socjalnych. Do końca I półrocza 

2011 r. w ramach działań na rzecz wzmocnienia potencjału instytucji pomocy społecznej 
w Priorytecie I PO KL przeszkolonych zostało blisko 2,9 tys. pracowników tych instytucji

11
, 

z czego część odbyła studia I, II stopnia oraz studia podyplomowe. Natomiast w systemie po-
zaszkolnym w ramach projektów ROPS w Priorytecie VII podniosło swoje kwalifikacje 
15,7 tys. pracowników socjalnych

12
, co w stosunku do ostatnich dwudziestu lat stanowi wręcz 

rewolucję. Gdy do tego dodamy zwiększenie zatrudnienia w projektach systemowych ze środ-
ków PO KL, w samym tylko 2008 r. było to ponad 1000 pracowników socjalnych

13
, co ma 

niewątpliwe istotne znaczenie, zwłaszcza w niewielkich ośrodkach pomocy społecznej, w któ-
rych często pracuje 1 lub 2 pracowników socjalnych, a o standardach zatrudnienia nie słyszano.  

 
 

2. Spojrzenie drugie – porażki 
 

Oczywiście spojrzenie byłoby jednostronne, gdyby epatować tylko sukcesami. Realizacja, 
lub próba realizacji projektów w obszarze integracji społecznej rodzi również wielokrotnie 
poczucie rozgoryczenia i porażki, powoduje też nabieranie niebezpiecznych nawyków zarówno 
przez publicznych jak i niepublicznych podmiotów integracji społecznej. 

 
2.1. Porażki systemowe 

 
Jako pierwsze trzeba wskazać porażki, które nazwałbym systemowymi. Związane są one 

zarówno z realizacją działań integracyjnych jak i procesem projektowym. Porażki związane 
z realizacją działań integracyjnych wynikają z problemu o charakterze mentalnym, związanym 
z dotychczasową praktyką działań pomocy społecznej, które w wielu przypadkach stosują 
działania standardowe, sztampowe, które niczemu nie służą. W związku z czym w wielu przy-
padkach powielane były działania, które powinny raczej stanowić domenę powiatowych urzę-
dów pracy, w tym szkolenia zawodowe niemające żadnego związku z indywidualnym planem 
integracyjnym. Wynika to czasem z braku czasu, chęci czy możliwości, ale częściej z braku 
kompetencji do działań, które w ośrodkach pomocy społecznej nie były realizowane od dwu-
dziestu lat. Oczywiście często zarzuca się, że instytucje pośredniczące zmuszają ośrodki do 
działań wyłącznie prozatrudnieniowych  

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na badanie ewaluacyjne województwa podkarpackiego, 
gdzie zapytano o preferencje dotyczące wyboru działań. Gdy zapytano kierowników OPS, co 
realizowaliby, gdyby mieli dowolną możliwość skorzystania z oferowanych instrumentów, 
64,5% wskazało kontrakt socjalny, co w zasadzie nie oznacza wyboru. Natomiast – już na 
drugim miejscu tj. 58,9% ankietowanych wskazała kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub 
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, na trzecim 38,3% wymienia 
poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji spo-
łecznej, a na czwartym 25,2% staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodo-
wej u pracodawcy. Natomiast np. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych 

                                                           
9  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalne-

go Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Najważniejsze wyniku trzeciego etapu ewaluacji, s. 5. 
10  Tamże, s. 7. 
11  Sprawozdanie PO KL op.cit., s. 6.  
12  Sprawozdanie PO KL op.cit., s. 35.  
13  C. Miżejewski, M. Ołdak, Doświadczenia związane z wdrażaniem programu operacyjnego…, op.cit., s. 34. 
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form integracji społecznej młodzieży wskazało zaledwie 8,4% kadry pomocy społecznej
14

. 
Pokazuje to w jak dużej mierze jesteśmy nadal niewolnikami schematycznego działania, i jak 
wiele działań edukacyjnych jeszcze przed nami.  

Odrębną porażką jest brak kompleksowego systemu współpracy pomiędzy systemem po-
mocy społecznej i urzędami pracy. W zasadzie jest wszystko w porządku. System realizacji 
wymusił zawieranie porozumień pomiędzy PUP a OPS, ale cóż to właściwie oznacza? Z rapor-
tu ewaluacyjnego wynika, „że czasami współpraca pomiędzy OPS/PCPR a PUP ograniczona 
była wyłącznie do przekazywania informacji o potencjalnych uczestnikach projektu systemowe-
go, o ich statusie na rynku pracy, czy też okresu korzystania z zasiłku dla bezrobotnych. Infor-
macje te zazwyczaj przekazywane były na podstawie wcześniej podpisanego porozumienia”

15
. 

Brak prawdziwej współpracy uniemożliwia w praktyce pomoc i wsparcie dla osób bezrobot-
nych.  

Problemy, które wskazałaby jako systemowe są natomiast trzy. 
Pierwszy wynikający z problemów z przepływami finansowymi. Pomimo określenia pro-

jektów jako siedmioletnich, każda jednostka składa corocznie wniosek o dofinansowanie na 
dany rok (choć zdarzają się już w Polsce projekty dwuletnie). Sytuacja ta powoduje wprowa-
dzanie projektów do budżetów samorządowych dopiero po podpisaniu umowy, co często ma 
miejsce w II połowie roku. Tym samym dochodzi do sytuacji, w której projekty realizowane są 
corocznie w drugiej połowie danego roku. Część świadomych jednostek samorządu terytorial-
nego od początku planuje środki na realizację projektu systemowego, wydając je z własnego 
budżetu, a następnie dokonując refundacji, co umożliwia całoroczne finansowanie. Jednak jest 
to zdecydowana mniejszość, która po pierwsze ma takie możliwości finansowe oraz po drugie 
decyduje się na krok ryzykowny, albowiem grozi to postępowaniem dyscyplinarnym w zakre-
sie finansów publicznych. Jest to oczywiście deficyt rozwiązań systemowych uniemożliwiają-
cych lub utrudniających działania o charakterze ponadrocznym. Co ciekawe, rekomendacja 
badania ewaluacyjnego, aby przyspieszyć przekazywanie środków do samorządów została 
odrzucona, ponieważ jak stwierdzono: „Przekazywanie środków na początku roku, uwzględnia-
jąc dużą liczbę projektodawców w Priorytecie VII PO KL, zablokowałoby możliwość wykorzy-
stania środków przez część z beneficjentów”

16
. Nawet trudno to sensownie skomentować. Do-

piero po 2009 r. pojawiła się możliwość przyjmowania w drodze uchwały prognoz wielolet-
nich

17
 obejmujących trzy lata budżetowe. Jednak wpisanie przedsięwzięć w zakresie integracji 

społecznej nie spotyka się z zainteresowaniem, co wynika z braku odpowiedniej edukacji ze 
strony resortu finansów, albowiem sam przepis nie zmieni mentalności ludzi pracujących 
w służbach finansowych, dla których rozliczenie roku budżetowego jest celem samym w sobie 
– co żartobliwie nazywam „horyzontem umysłowym roku budżetowego” – kształtowanych od 
lat przez służby kontrolne nadzorcze. 

Drugi problem, to kwestia zbiurokratyzowania systemu. Jak zwracają uwagę autorzy ra-
portów ewaluacyjnych, w instytucjach pomocy społecznej często występuje postrzeganie reali-
zacji projektu w kategoriach biurokratycznych, w których liczy się sama realizacja projektu, 
przy znacznie mniejszym zainteresowaniu celem i jakością realizowanych działań. Niestety 
sytuacja ta ma swoje źródło w całym procesie realizacyjnym PO KL, w którym wydatkowanie 
środków często jest ważniejsze od ich modernizacyjnego przeznaczenia.  

Trzeci problem, to kwestia zamówień publicznych. To chyba jedna z podstawowych ba-
rier w prawidłowej realizacji działań. Oczywiście nie dotyczy to problemu: czy stosować za-
mówienia, problem dotyczy: jak je stosować? Przy zastosowaniu zasady braku zaufania, jaki 

                                                           
14  PSDB, Raport końcowy w ramach badania „Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim 

w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, 
w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowa-
nych z EFS”, WUP Rzeszów, grudzień 2009, s. 111. 

15  Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1…, op.cit. s. 27. 
16  Ibidem, s. 88. 
17  Art. 226–232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 
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został wdrożony w samorządach, częściowo przez RIO, częściowo przez inne służby kontrolne, 
system realizacyjny uległ paraliżowi. Pracownicy więcej czasu poświęcają organizowaniu 
przetargów niż realizacji zadań merytorycznych.  

W badaniu ewaluacyjnym wskazano również, że problemy prawne w projektach pojawia-
ły się najczęściej w związku z korzystaniem z prawa zamówień publicznych

18
. Problematyka ta 

wymaga głębszej analizy i szerokich działań edukacyjnych. 
 
 

3. Porażki pozarządowe 
 

Porażki istnieją również po stronie sektora obywatelskiego. 
Po pierwsze sektor jest nadal wielkim nieobecnym w działaniach integracyjnych. Wydaje 

się, że wiele organizacji obawia się przystąpienia do konkursów z uwagi na złożoną procedurę 
i wymogi. Ostatnie propozycje wprowadzenia wkładu własnego jeszcze pogłębią te trudności. 
Problemem jednak jest może nawet nie tyle, brak zgłoszeń do konkursów, co widoczny brak 
realnego partnerstwa z jednostkami publicznymi, gdzie można tworzyć kompleksowe i spójne 
działania. Według badań ewaluacyjnych ośrodków pomocy społecznej wskazano, że podsta-
wową przyczyną niewystępowania partnerstwa, jako formuły realizacji projektu był wskazy-
wany brak odpowiednich partnerów. Brak partnerów do realizacji projektu sygnalizowany był 
przez procentowo podobną populację respondentów, która wahała się pomiędzy 30% a 50% 
ankietowanych (w zależności od regionu)

19
.  

Drugą porażką, która rzuca się w oczy to zachowanie części organizacji pozarządowych 
pod wpływem systemu realizacji Programu. Problem ten nazwałbym problem strukturalnym 
wynikającym z dążenia części instytucji pośredniczących do skategoryzowania projektów oraz 
ich klientów na poziomie przygotowania projektów. Tymczasem działania w obszarze integra-
cji społecznej mają charakter dość skomplikowany. Działania takie wymagają długotrwałego 
i zróżnicowanego oddziaływania. Co gorsza, ich efekt nie jest wcale pewny. Powodowało to 
masowe przepadanie projektów organizacji doświadczonych prowadzących działania złożone 
kosztem działań prostych. Łatwiej wykazać skuteczność szkolenia 500 osób na kierowców 
wózków widłowych, niż 50 uczestników w Centrum Integracji Społecznej. Jednak większa 
skuteczność leży po stronie tego drugiego projektu. Aby to wiedzieć, trzeba mieć doświadcze-
nie w działaniach na rzecz integracji społecznej. Tymczasem pracownicy instytucji pośredni-
czących to głównie ludzie młodzi bez doświadczenia, oceniający projekty zgodnie z podręczni-
kiem. To oczywiście problem, choć mam bardziej pretensje do sektora pozarządowego, który 
pogodził się ze swoim losem dostosowując się do reguł gry. Co więcej, nawet w wielu przy-
padkach staje się on, w pogoni za środkami finansowymi, bardziej technokratyczny od techno-
kratów. Przyznam szczerze, że nie słyszałem o żadnej poważnej dyskusji zainicjowanej przez 
ten sektor, która mogłaby zmienić sposób realizacji systemu.  

Nic też dziwnego, że gdy czasem pytamy o rezultaty projektów konkursowych w zakresie 
integracji społecznej to mamy problemy z odpowiedzią. Gdy zapytano respondentów w woje-
wództwie wielkopolskim: w jaki sposób Państwa zdaniem dofinansowanie w ramach Priorytetu 
VII PO KL wpłynęło na tworzenie podmiotów integracji społecznej w Państwa gmi-
nie/powiecie? to ponad połowa z nich nie miała zdania w tej kwestii (36%), albo nie dostrzega-
ła rozwoju podmiotów pomocy i integracji społecznej (34%). Aż 14% nie udzieliło odpowiedzi 
na to pytanie

20
. Sytuacja ta spowodowała, iż niektóre duże organizacje pozarządowe skierowały 

swoje działania w stronę projektów o charakterze pozornym, przekształcając się w istocie 

                                                           
18  Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1…, op.cit., s. 34. 
19  Ibidem, s. 24. 
20  Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wyklu-

czonych społecznie w Wielkopolsce Raport. Końcowy przygotowany na zlecenie WUP w Poznaniu, Poznań gru-
dzień 2010, s. 56. 
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w sprawnie funkcjonujące firmy szkoleniowo-consultingowe gubiąc swoją misję i swoje prze-
słanie.  

To niepokojąca tendencja, która w istocie może obrócić się przeciwko sektorowi obywa-
telskiemu, choćby w kontekście dyskusji o rozwiązaniach prawnych o przedsiębiorstwie spo-
łecznym. Niektórzy bowiem uważają, że samo bycie fundacją lub stowarzyszeniem powinno 
dawać im profity jak przedsiębiorstwu społecznemu, bez patrzenia na cel ich działania. Warto 
choćby przeczytać wyniki konsultacji społecznych, projektu ustawy o przedsiębiorstwie spo-
łecznym

21
.  

 
 

4. Wnioski na przyszłość 
 
Jakie zatem można sugerować wnioski na przyszłość w tak skomplikowanej sytuacji? Na 

pewno należy kontynuować politykę aktywnej integracji w działaniach pomocy społecznej. 
Należy wprowadzić wprost do ustawy pojęcia znane dotychczas tylko w systemie realizacji  
PO KL, w tym: całe instrumentarium aktywnej integracji, programy aktywności lokalnej, po-
wiązanie realizowanych działań z lokalnymi strategiami rozwoju lub strategiami rozwiązywa-
nia problemów społecznych itd.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że należy: 
Po pierwsze, przemyśleć na nowo projekty systemowe, które powinny w sobie łączyć 

działania pomocy społecznej, urzędów pracy jak i organizacji pozarządowych tworząc spójną 
całość. Odrębna realizacja projektów adresowanych w istocie do tych samych osób z różnymi 
typami wsparcia powoduje tylko marnotrawstwo i nieskuteczność. Oczywiście jest to problem 
logistyczny wymagający poważnego zastanowienia na linii gmina–powiat oraz publiczne-
pozarządowe, ale wydaje się, że to jedyny skuteczny kierunek działania.  

Po drugie działania pomocy społecznej muszą iść w stronę działań wobec społeczności 
lokalnej a nie tylko konkretnych jednostek. Żaden człowiek nie żyje w pustce, a tak są niestety 
konstruowane działania, abstrahując od lokalności i od środowiska. Pracownicy pomocy i inte-
gracji społecznej muszą być animatorami pobudzającymi całe grupy i społeczności a nie poli-
cjantami socjalnymi.  

Po trzecie, należy wzmocnić działania o charakterze edukacyjnym adresowane do pra-
cowników jednostek pomocy i integracji społecznej, zwłaszcza w zakresie partnerstwa, środo-
wiskowej pracy socjalnej oraz metod pracy. Działania te muszą być realizowane przez wyspe-
cjalizowane jednostki szkoleniowe. Dzisiejszy dogmat „najniższej ceny” powoduje, że wiele 
szkoleń ma charakter pozorny i tylko zniechęca pracowników i wolontariuszy do uczestnictwa 
w nich. A jest to problem standardów instytucji szkolących pracowników pomocy i integracji 
społecznej.  

Po czwarte, musi nastąpić odblokowanie pracy socjalnej z jej wszystkimi możliwościami 
tylko do instytucji publicznych. Odblokować to może tylko ustawa o zawodzie pracownika 
socjalnego, która leży w ministerialnej zamrażarce od ponad czterech lat. Status pracownika 
socjalnego, z jego uprawnieniami musi być dostępny niezależnie od miejsca zatrudnienia.  

Po piąte, musi nastąpić uzależnienie współpracy publiczno-społecznej od jakości, a więc 
standardu realizowanych działań, a nie przypadkowości wynikającej z przetargów. Standardy 
jednak powinny powstawać na poziomie lokalnym i tam być zatwierdzane, a nie wynikać 
z abstrakcji rozporządzeń dla całego kraju.  

Po szóste, sektor obywatelski musi otrzymać jasny sygnał odnośnie uproszczeń procedu-
ralnych oraz merytorycznych oczekiwań dotyczących rezultatów a nie produktów w projek-
tach. Nie jest istotne ile osób przeszkoliłeś, ważne co z tego wynika. Jest to możliwe nawet 
w ramach procedur unijnych.  

                                                           
21  Dostępne na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl. 
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Po siódme musi nastąpić jasne wskazanie, które usługi społeczne użyteczności publicznej 
są preferowane i które mają „zielone światło”. Dostajecie wsparcie i preferencje za to co robi-
cie, a nie za to, jaką formą prawną jesteście.  

I po ósme, najważniejsze, musi nastąpić wyraźny impuls polityczny w zakresie zaintere-
sowania problematyką integracji społecznej przez polityków, zarówno na poziomie krajowym 
i lokalnym. Bez jasnego określenia, że spójność społeczna ważna jest nie tylko na poziomie 
Unii Europejskiej, ale również w naszej gminie, działania pomocy społecznej i organizacji 
pozarządowych mogą okazać się prawdziwą syzyfową pracą bez żadnych efektów.  
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Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich  

jako instrument kreowania lokalnej polityki  
i pomocy społecznej 
 

 
Społeczność jest najważniejszym podmiotem procesu rozwoju społecznego niezależnie od 

umiejscowienia na szczeblu struktury samorządowej (gmina, powiat, czy województwo). Kre-
owanie lokalnej polityki społecznej, rozumianej, jako pewien obszar działalności, zależy 
przede wszystkim od społeczności, dzięki której określa się kierunki działań, czy też obszary 
interwencji. 

Jednym z celów lokalnej polityki społecznej jest pomoc ludziom i rodzinom w stawaniu 
się bardziej niezależnymi i bardziej zintegrowanymi ze środowiskiem lokalnym. Takie podej-
ście wyznacza szerszą perspektywę aktywizacji społeczności lokalnych i kształtowania lokalnej 
polityki społecznej. Polega ono na włączeniu instytucji publicznych i organizacji pozarządo-
wych w proces kreowania lokalnej polityki społecznej, jako jednego z elementów budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast głównym celem aktywizowania społeczności lokal-
nych jest tworzenie postaw partnerskich i partycypacyjnych form lokalnej samorządności – 
dążenia do zapewnienia członkom danej społeczności wpływu na podejmowanie ważnych dla 
niej decyzji we wszystkich obszarach życia, w tym polityce społecznej. 

Zaletami lokalnej polityki społecznej są m.in. szybkość reakcji podmiotów na ujawniające 
się problemy społeczne, trafne rozpoznanie sytuacji pojedynczych środowisk, lepsze możliwo-
ści wykorzystania lokalnego potencjału społecznego, uwzględnianie lokalnej specyfiki przy 
formułowaniu diagnozy społecznej, kontrola społeczna sprzyjająca racjonalnej gospodarce 
środkami materialnymi i zasobami ludzkimi

1
. 

Niska świadomość społeczna na temat możliwości kreowania lokalnej polityki społecznej, 
szczególnie na obszarach małych gmin wiejskich, gdzie znaczna większość mieszkańców jest 
wykluczona, bądź zagrożona wykluczeniem społecznym wymagała interwencji. Odpowiedzią 
na zdiagnozowane tej potrzeby był Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich 
(PPWOW), który został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i wdrażany 
był w latach 2007–2010, na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym, w 500 gmi-
nach wiejskich i miejsko-wiejskich z 13 województw. Zostały one wybrane na podstawie czte-
rech grup wskaźników

2
 związanych z cechami położenia geograficznego, demograficzną cha-

rakterystyką mieszkańców, problemami gospodarczymi oraz społecznymi. Wyboru wskaźni-
ków dokonał zespół niezależnych ekspertów, specjalistów od polityki społecznej i obszarów 
wiejskich. Przyjęto założenie, by wszystkie wskaźniki były zobiektywizowane, dostępne 
w oficjalnej statystyce (m.in. GUS), albo tworzone na podstawie jasnych, łatwo sprawdzalnych 

                                                           
1  J. Krzyszkowski, Lokalna polityka społeczna w świetle dotychczasowych badań, w: Diagnoza sytuacji społeczno- 

-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.), MPiPS, Warszawa 2008, s. 197. 
2  Cechy położenia: (1) położenie wzdłuż dawnych lub aktualnych granic wojewódzkich, (2) przez teren jednostki nie 

przechodzi droga krajowa. Charakterystyka demograficzna: (1) współczynnik starości, (2) wskaźnik atrakcyjności 

migracyjnej, (3) wskaźnik feminizacji. Problemy gospodarcze: (1) dochody własne budżetu gminy na jednego 

mieszkańca, (2) stopa bezrobocia rejestrowanego, (3) zatrudnienie w rolnictwie, (4) udział ludności w gospodar-

stwach domowych związanych z gospodarstwem rolnym. Charakterystyka problemów społecznych: (1) wskaźnik 

„skolaryzacji” w wieku przedszkolnym, (2) wskaźnik powszechności korzystania z pomocy społecznej, (3) frekwencja 

wyborcza w wyborach prezydenckich. 
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kryteriów. Podobnym mechanizmem posłużono się przy podziale środków finansowych na 
poszczególne gminy.   

PPWOW składał się z 3 komponentów: 
1. Programu Integracji Społecznej. 
2. Reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
3. Kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej. 

Program Integracji Społecznej (PIS) był największym komponentem PPWOW i oferował 
gminom pomoc finansową oraz skuteczne narzędzia rozwoju. Samorządy gminne otrzymały 
wsparcie w projektowaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych – do ich 
dyspozycji był najlepszy możliwy know-how, eksperci, szkolenia, baza dobrych praktyk, 
a także wykwalifikowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracowali z gminami. Rola kon-
sultanta była niezwykle istotna w całym okresie programowania. Z jednej strony był on urzęd-
nikiem – zatrudnianym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, z drugiej strony wyko-
nywał czynności, które w żaden sposób nie wiązały się z pracą urzędniczą, jaką znamy na co 
dzień. Konsultant skupiał się głównie na rozwoju społecznym gminy, był niejako liderem pro-
cesu zmian społecznych, ale jednocześnie był również „quasi” administratorem programu. 
Najtrudniejsze w pracy konsultanta było zdobycie zaufania zarówno mieszkańców gminy, co 
do zasady nastawionych negatywnie do „urzędasów”, którzy obiecują różne rzeczy, a potem 
„i tak nic z tego nie wychodzi”, jak i lokalnych władz, nie widząc sensu w realizacji tego typu 
programu, nieprzynoszącego wymiernych, widocznych efektów (jak np. budowa obiektu). 
W zależności od gminy, czasem wystarczyło jedno spotkanie inicjujące, ale niekiedy ten proces 
zdobywania zaufania trwał niemalże do końca realizacji programu. Punktem wyjścia było na-
wiązanie relacji z lokalnymi liderami, później wspieranie ich aktywności i umacnianie w po-
dejmowanych przez nich działaniach. Bardzo istotne było to, że konsultant nie wdrażał, czy też 
realizował programu w gminie – on jedynie podpowiadał pewne rozwiązania, monitorował 
proces zmian zachodzących w gminie, a także neutralizował pojawiające się zagrożenia. Nie-
jednokrotnie, konsultant wcielał się w rolę mediatora zarówno między władzami gminy a lo-
kalną społecznością jak i między samymi mieszkańcami gminy. Waśnie i zaszłości sąsiedzkich 
zatargów bywały przeszkodą uniemożliwiającą prace nad rozwojem społecznym w gminie. 
Dzięki pracy konsultantów osiągnięto główne cele Programu Integracji Społecznej, jakimi 
były: 
1) Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego w zakresie strategicznego planowania 

i realizowania lokalnej polityki społecznej. 
2) Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług z zakresu integracji społecznej dla miesz-

kańców gmin. 
3) Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz integracji społecznej. 

Bardzo charakterystyczne dla Programu Integracji Społecznej było to, że w przeciwień-
stwie do innych programów, gminy miały przyznane określone kwoty i nie musiały wzajemnie 
rywalizować w konkursach, ubiegać się o dofinansowanie poprzez złożenie wniosku i przecho-
dzenie skomplikowanych procedur oceny formalnej i merytorycznej. Nie jest to bez znaczenia, 
bowiem sformalizowany charakter innych programów stanowi dla większości małych gmin 
wiejskich ogromną barierę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż Program Integracji Spo-
łecznej stał się dla niektórych gmin inspiracją i początkiem „przygody” z pozyskiwaniem środ-
ków ze źródeł zewnętrznych. Na 500 gmin uczestniczących w PIS, od początku trwania pro-
gramu, w aż 444 gminach pozyskano, z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych, dofinansowanie 
działań na rzecz zwiększenia integracji społecznej.  

Udział gminy w programie uzależniony został od wypełnienia przez nią zobowiązań doty-
czących współudziału mieszkańców najpierw, w procesie opracowania lub aktualizacji gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, następnie określeniu obszarów interwencji, 
a na końcu podziale środków. Partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza 
w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne, regulujące 
udział obywateli w podejmowaniu decyzji i stanowieniu prawa. W efekcie, coraz częściej sły-
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chać o stosowaniu różnych form tego udziału przez władze na szczeblu centralnym, regional-
nym, czy lokalnym. Najczęściej są to komisje lub komitety doradcze, publicznie dostępne do-
kumenty konsultacyjne, wysłuchiwanie opinii publicznej, otwarte spotkania dyskusyjne z róż-
nymi grupami interesu, rady obywatelskie, czy uruchomione procedury składania skarg i refe-
renda. Wysoka aktywność społeczna służy wzmocnieniu demokratycznej kontroli działania 
władz oraz wytworzenie stosunków partnerstwa pomiędzy mieszkańcami i władzami, przy 
wypełnianiu zadań na rzecz rozwoju społeczności i jej środowiska. Najwyższy poziom party-
cypacji i pełne partnerstwo następuje jednak dopiero wtedy, gdy społeczność ma realny wpływ 
na proces decyzyjny

3
. 

Praca ze społecznością lokalną w gminach rozpoczęła się od przeprowadzenia warsztatów 
strategicznych, w oparciu o wypracowany, dla potrzeb programu, model partycypacyjny opra-
cowania lub aktualizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Charaktery-
stycznym dla przyjętej metodologii był udział w warsztatach jak najszerszego kręgu mieszkań-
ców, w tym przede wszystkim lokalnych liderów oraz osób mających wpływ na kreowanie 
polityki społecznej w gminie. Liczba uczestników warsztatów była zróżnicowana – od piętna-
stu, aż do stu osób. Następnie, mieszkańcy gminy (przedstawiciele sektora publicznego i nie-
publicznego) samodzielnie decydowali o podziale środków, czyli jakie obszary wymagają 
wsparcia i do jakiej wysokości zostanie ono udzielone. Istotną cechą programu była możliwość 
wydawania pieniędzy niemal wyłącznie na działania „miękkie” – w głównej mierze usługi 
społeczne. Finansowanie inwestycji, remontów, zakupu środków trwałych zostało bardzo ogra-
niczone. Szczególną uwagę zwracano na projekty innowacyjne i realizowane na zasadzie part-
nerstwa, przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi. W ramach przyznanych gminie 
środków, 10% zostało z góry przeznaczonych na cele edukacyjne (szkolenia, staże, wizyty 
studyjne, itp.) Takie rozwiązanie miało służyć przede wszystkim podnoszeniu kompetencji 
osób odpowiedzialnych, czy też mających wpływ na kwestie społeczne w gminie. 

Regulacje dotyczące funkcjonowania programu pozostawiały uczestnikom duży zakres 
swobody. Ograniczono do minimum wymagane formalności oraz zminimalizowano restrykcje 
za niedochowanie wymogów formalnych. Zasady działania Programu były elastyczne i ewalu-
owały pod wpływem oczekiwań uczestników i doświadczeń nabywanych w trakcie realizacji. 
Procedury konkursowe dotyczące usług społecznych były wyjątkowo nieskomplikowane, 
a przy tym maksymalnie przejrzyste (np. wyboru usługodawców dokonywały niezależne komi-
sje konkursowe). Naturalna, bieżąca kontrola społeczna i nadzór nad działaniami stały się moż-
liwe dzięki:  
– współudziałowi mieszkańców w podejmowaniu decyzji, co do wydatkowania środków, 

dzięki uczestnictwu w warsztatach opracowania/aktualizacji gminnych strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych, 

– wypracowaniu przez społeczny zespół zadaniowy rocznych planów działań, na podstawie 
których ogłaszano konkursy na wybór usługodawców, świadczących usługi społeczne. 

Wdrażanie usług społecznych, wynikających z rocznych planów działań odbywało się na 
podstawie wypracowanej dla potrzeb programu uproszczonej procedury zwanej CPP (Commu-
nity Participation in Procurment). Umożliwiło to włączenie w krąg realizatorów zarówno or-
ganizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji, ich związków i zrzeszeń), instytucji publicz-
nych (szkół, bibliotek, ośrodków kultury), podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych 
(sołtysów, liderów społecznych, itd.). Usługi i działania były rozliczne metodą „efektów” 
i kosztów jednostkowych, co umożliwiło łatwiejszą i przejrzystą kontrolę ich, jakości i liczby

4
.  

W ramach Programu Integracji Społecznej, możliwe były do finansowania następujące 
rodzaje usług: 

                                                           
3  N. Chojnowska-Ochnik, E. Singer (red.), Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację,  

MPiPS, Warszawa 2010, s. 16–17. 
4  J. Koral. (red.), W dobrym kierunku – czyli jak realizować usługi integracji społecznej, MPiPS Warszawa 2010, 

s. 164. 
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Grupa I – Usługi dla osób starszych, np.:  
− usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze – zależnie od indywidualnych potrzeb – 

zaczynając od pomocy sąsiedzkiej, a kończąc na usługach profesjonalnie przygotowanych 
opiekunek, 

− środowiskowe formy opieki nad osobami starszymi, 
− rozwój usług wspomagających (np.: transport, gastronomia, kształcenie ustawiczne, 

wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie czy pielęgnacja), 
− pomoc w okresowym wyręczaniu rodziny w opiece nad osobą starszą, 
− działania wspierające w wykonywaniu drobnych prac remontowych, 
− mieszkania chronione, 
− wspieranie różnych form samopomocy, 
− rozwój lokalnych instytucjonalnych form opieki, itp. 

Grupa II – Usługi dla dzieci i młodzieży, np.:  
− rozwój sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, świetlic 
środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań z szeroką ofertą dającą 
możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe 
postawy, 

− tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 
dla dzieci o szczególnych potrzebach, 

− tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną do potrzeb nastolatków, 
− doradztwo i interwencja kryzysowa,  
− organizacja wolontariatu młodzieży,  
− wspieranie zastępczych form opieki rodzinnej dla dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, itp.  

Grupa III – Usługi dla rodzin, np.:  
− doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,  
− opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych, 
− opieka dzienna w niepełnym wymiarze czasowym, miniprzedszkola i żłobki, 
− rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uza-

leżnieniem od narkotyków,  
− dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie), włączając w to 

opiekę dzienną, opiekę w domu i usługi instytucjonalne (tzn. terapia, rehabilitacja). Usługi 
nie mogą powielać już istniejących usług świadczonych przez instytucje publiczne (w tym 
NFZ), chyba że są niewystarczające dla wybranych grup, 

− asystowanie osobie niepełnosprawnej, 
− transport umożliwiający udział w życiu społecznym i publicznym itp.

5
. 

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, wskazuje jedynie możliwości prze-
znaczenia środków przyznanych gminie w ramach PPWOW. Wszystkie zrealizowane usługi 
były jednakowo ważne dla niewielkich społeczności wiejskich, a każda z nich mogłaby służyć 
jako wzór, dobra praktyka dla innych gmin. Większość z nich stała się kołem zamachowym dla 
rozwoju gmin, a wśród nich są takie, których efekty nie są ani mierzalne, ani policzalne. Do tej 
kategorii należą np. usługi edukacyjne przedszkolaków. Podnoszenie jakości edukacji przed-
szkolnej ma sens wtedy, gdy jest to przemyślany i zaplanowany proces, w który zaangażowane 
będą zarówno organy prowadzące, realizatorzy, pracownicy placówki, jak i rodzice. Wspólne 
opracowanie standardów sprawia, że każdy czuje się współodpowiedzialny za usługi. Rodzi-
ców i dziadków można zaangażować do pomocy przy adaptacji pomieszczeń, drobnych pra-
cach remontowych, tworzeniu i urządzaniu placów zabaw, szukaniu sponsorów, doposażaniu 
placówek w zabawki, kredki, farby, organizacji imprez, a także do opieki nad dziećmi podczas 
wycieczek. Mogą także wspierać opiekunów pełniąc dyżury podczas zajęć i zabaw na placu, 
włączać się w czytanie bajek, opowiadań. Samorząd natomiast, może wspomóc te działania 
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kampaniami informacyjnymi promującymi edukację przedszkolną, tworząc warunki do po-
wstawania różnego typu placówek przedszkolnych – finansowanie lub dofinansowanie ich 
zakładania, prowadzenia, funkcjonowania w szkołach, doposażenie w sprzęt i urządzenia, udo-
stępnianie pomieszczeń należących do gminy, dowóz dzieci do placówki, zapewnienie wspar-
cia specjalistów, wspieranie tworzących się organizacji na rzecz edukacji przedszkolnej (np. 
pozyskiwanie środków w partnerstwie z nimi), a także uczestnictwo w życiu placówek, jak 
spotkania z rodzicami i dziećmi, czy obecność podczas imprez okolicznościowych i różnego 
rodzaju uroczystościach

6
. 

Na pomysł zorganizowania w taki sposób opieki dla małych dzieci zdecydowali się mię-
dzy innymi mieszkańcy Wadlewa w gminie Drużbice w województwie łódzkim. Potrzeba 
podjęcia działania została zidentyfikowana przez grupę liderów społecznych podczas opraco-
wywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Drużbice. Klub Przed-
szkolaka, sfinansowany ze środków PIS był jedyną tego typu placówką istniejącą na terenie 
gminy Drużbice, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym miały zapewnioną specjalistyczną opie-
kę pedagogiczną. Realizatorem usługi była Szkoła Podstawowa im. M. Arciszewskiego 
w Wadlewie w partnerstwie z Wadlewskim Stowarzyszeniem „Mój Drugi Dom”. Działalność 
Klubu Przedszkolaka przewidziana była na okres od początku lutego do końca grudnia 2009 
roku. Klub funkcjonował przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 13:00. Dzieci 
uczęszczające do Klubu tj. maluchy w wieku od 3 do 5 lat miały zapewnioną specjalistyczną 
opiekę pedagogiczną i edukacyjną zgodną z programem wychowania przedszkolnego, w tym 
zajęcia z rytmiki, śpiewu, języka angielskiego, gry i zabawy ruchowe. Dodatkowo pomieszcze-
nia, w których działał Klub Przedszkolaka wyposażono w meble, potrzebny sprzęt, zabawki 
i materiały dydaktyczne. Zatrudniona zostały ponadto wykwalifikowane przedszkolanka 
i opiekunka. Dzięki realizacji usługi, maluchy z Wadlewa miały nie tylko zapewnioną opiekę, 
ale również możliwość nabycia umiejętności, które następnie zaprocentują w szkole i w doro-
słym życiu. Budowanie prawidłowych relacji społecznych jest nie mniej istotne niż nauka ję-
zyka obcego, o czym władze lokalne zdają się nie zawsze pamiętać. 

Podobnie było w Radkowie, najmniejszej gminie w województwie świętokrzyskim, gdzie 
oferta zajęć skierowanych do najmłodszej grupy mieszkańców jest niezwykle uboga. Środki 
PPWOW umożliwiły opracowanie i wdrożenie projektu „Giętki język – twórcza myśl”, reali-
zowanego od kwietnia do połowy grudnia 2009 r. Inicjatorami projektu byli pracownicy GOPS, 
biblioteki publicznej, nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rad-
ków, którzy zwrócili uwagę na potrzebę wzbogacenia oferty edukacyjnej dla przedszkolaków 
oraz aktywizacji rodziców w działania organizowane przez przedszkole. Najpierw, zakupiono 
pomoce logopedyczne (gry, poradniki), aby służyły nie tylko dla potrzeb tego projektu, ale 
także stanowiły pomoc dla rodziców, którzy uczestniczą lub dopiero będą uczestniczyć w tera-
pii swoich dzieci. Następnie, w bibliotece oraz jedynym, działającym w gminie przedszkolu, 
zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci prowadzonych przez specjalistów, psychologa, 
pedagoga, logopedę i animatorów kultury. Obejmowały one zajęcia psychologiczno-pedago-
giczne i logopedyczne oraz spotkania z rodzicami, którzy mogli uzyskać fachową poradę na 
temat prawidłowego rozwoju swoich dzieci. Ostatnia faza projektu pt: „Artystyczne wariacje” 
– zajęcia twórczego rozwoju, poznawanie różnych technik plastycznych, zabaw z muzyką. 
Atrakcją była wycieczka przedszkolaków do Bałtowa, dzięki której zwiedzili park jurajski 
i zoo, a także wzięli udział w plenerowych zajęciach rzeźbiarskich i jeździli kolorową ciuchcią. 
Biblioteka publiczna, ze swej strony, zorganizowała konkurs ilustratorski „W zagrodzie babci 
i dziadziusia” dla dzieci z Radkowa i gmin sąsiednich. Przedszkolaki ilustrowały bajki lokalnej 
pisarki Teresy Ostrowskiej. Efektem realizacji usługi było przede wszystkim wzrost zaintere-
sowania, zarówno ze strony władz gminnych, jak i samych rodziców, edukacją przedszkolną, 
a gminna biblioteka stała się miejscem przyjaznym dziecku, rodzicom, a także dziadkom. Nie-
stety, dla ludzi starszych, którzy nie mieszkają, a często mają również ograniczony kontakt 
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z najbliższymi, lokalne władze z reguły również nie oferują alternatywnych zajęć poza dba-
niem o własne gospodarstwo domowe, czy oglądaniem telewizji. Najbardziej dotkliwa dla tej 
grupy społecznej jest bezczynność i poczucie wykluczenia. Przyczyny dysproporcji między 
wiejską i miejską ofertą dla seniorów są te same, co w przypadku innych usług społecznych, 
a więc słaby dostęp do specjalistów, bieda, rozproszenie gospodarstw, a także pokutujące na 
wsi przekonanie, że człowiek starszy powinien w zaciszu domowym dożywać swoich dni. Na 
skutek braku zainteresowania ze strony lokalnych władz, a także możliwości pozyskiwania 
środków finansowych z powodów formalnych, powoli zaprzestały swej działalności Koła Go-
spodyń Wiejskich, które często pełniły we wsi rolę ośrodka kultury, czy chociażby miejsc spo-
tkań.  

To właśnie nuda, apatia i poczucie wykluczenia stały się dla seniorów ze wsi Głębokie 
(województwo wielkopolskie) inspiracją do utworzenia Klubu Seniora. Głębokie – wieś 
w gminie Olszówka, oddalona jest od najbliższego miasteczka o około 10 km, co utrudnia 
starszym osobom dostęp do kultury i aktywnych form wypoczynku. W gminie nie działały 
żadne organizacje pozarządowe, nie realizowano programów integracji i wspierania seniorów, 
brak było miejsca stałych spotkań. Janina Burlińska, przewodnicząca KGW, niezwykle ener-
giczna i pełna pasji osoba – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, zaraziła swoim pomy-
słem utworzenia Klubu Seniora przewodniczącego Ochotniczej Straży Pożarnej i Panią Bożen-
nę Matczak – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Wspólnie napisali pro-
jekt, pozyskali środki z PPWOW i jako partnerzy przystąpili do realizacji pomysłu. Klub Se-
niora powstał w październiku 2008 r., oferując dla swych członków takie usługi jak: wycieczki 
autokarowe do teatru i kina, wycieczki piesze, aerobik, warsztaty z psychologiem, pedagogiem 
i lekarzem, tworzenie i współtworzenie programów artystycznych dla uczniów i z uczniami 
szkoły podstawowej, zajęcia muzyczne, plastyczne, hafciarskie, komputerowe, czy też kurs 
pieczenia i gotowania. Seniorzy spotykają się z młodzieżą z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka, 
Dnia Seniora. Wspólnie przygotowali misterium Męki Pańskiej, program, scenografię i rekwi-
zyty do prezentacji utworów Marii Konopnickiej, a nawet zorganizowali akcję ekologiczną „Na 
ratunek kasztanowcom”, która zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. Senio-
rzy, wspólnie z wszystkimi mieszkańcami gminy brali czynny udział w organizacji gminnego 
Święta Plonów – między innymi wykonali ozdoby i wieńce, przygotowali program artystyczny. 
Wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, że starsi ludzie już nie chcą się uczyć, bo to, co jest 
im w życiu potrzebne, już wiedzą – seniorzy z Głębokiego są otwarci na wszelkie inicjatywy 
edukacyjne. Podczas pieszej wycieczki do miejscowej szkółki drzew i krzewów ozdobnych, 
poznawali zasady uprawy działki i ogrodu, pielęgnacji drzew i krzewów. Od początku ideę 
klubu podchwyciło wielu mieszkańców młodego i starszego pokolenia, o działaniach mówiono 
na zebraniach wiejskich, informowano poprzez kolportaż ulotek, w artykułach w lokalnej pra-
sie, czy na stronie urzędu gminy. Dzisiaj Klub Seniora zrzesza ponad 80 osób, a udział w ofe-
rowanych przez klub zajęciach, w gminnych uroczystościach razem z osobami publicznymi 
takimi jak wójt, proboszcz, parlamentarzyści, współpraca z młodzieżą – to wszystko pozwala 
czuć się potrzebnym i ciągle młodym, co utwierdza ich w przekonaniu, że to, co robią jest 
ważne. W sierpniu 2009 r. klub został zarejestrowany, jako Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, 
a jego członkowie wierzą, że uda im się rozszerzyć działalność klubu i rozpowszechnić tę ideę 
wśród gmin sąsiadujących i nie tylko

7
. 

Przedstawione przykłady realizacji usług społecznych, są jedynie ułamkową częścią tego, 
co udało się wypracować w trwającym niespełna cztery lata Programie Integracji Społecznej. 
Program przyniósł wiele trwałych korzyści, których nie da się zmierzyć, a są nieocenione dla 
rozwoju społeczności gmin. Przede wszystkim aktywizacja lokalnych społeczności, integracja, 
w tym w szczególności integracja międzypokoleniowa, zidentyfikowanie potencjału tkwiącego 
w samej gminie, jak i ludziach w niej zamieszkujących. Mimo ograniczonych środków finan-
sowych, Program Integracji Społecznej, przy minimum formalności, w mojej ocenie, był bar-
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dziej efektywny od obecnie oferowanych, sformalizowanych i niedostępnych dla przeciętnego 
człowieka programów.  

Nie dysponując specjalistyczną wiedzą z zakresu pozyskiwania środków, czy zarządzania 
projektami – nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania, co w przypadku 
większości małych gmin, a przede wszystkim ich społeczności lokalnych – stanowi przeszkodę 
nie do pokonania. Korzyści z takiego stanu rzeczy dostrzegają jedynie specjaliści (firmy), któ-
rzy wykorzystują sytuację, pisząc różnego rodzaju projekty dla gmin i ich mieszkańców, jednak 
bez udziału zainteresowanych, co powoduje, że projekty teoretycznie skierowane do konkretnej 
społeczności, realizowane są gdzieś obok – brakuje zainteresowania i poczucia odpowiedzial-
ności za jego efekty. W Programie Integracji Społecznej niezwykle cennym było to, że praca ze 
społecznością nie kończyła się wraz z zakończeniem realizacji usługi. Ostatni rok poświęcono 
na przygotowywaniu lokalnych społeczności do kontynuowania zmian po zakończeniu pro-
gramu. Służył temu cykl spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli gminy, głównie 
lokalnych liderów. Celem tych działań była ocena zmian, które zaszły w środowisku lokalnym 
w wyniku realizacji PIS oraz wybór i zaplanowanie przedsięwzięć utrwalających procesy, 
usługi i wartości. Udział lokalnej społeczności w warsztatach pozwolił na partycypacyjną oce-
nę skuteczności działań, wzmocnienie poczucia własnej wartości, jako wspólnoty oraz zdefi-
niowanie konkretnych zadań na kolejne miesiące. Efekty Programu Integracji Społecznej są 
imponujące – wszystkie 500 gmin, uczestniczących w programie posiada aktualną strategię 
rozwiązywania problemów społecznych, wypracowywaną na warsztatach, których w sumie 
przeprowadzono ponad 1500. Osoby uczestniczące w warsztatach zobaczyły sens długotermi-
nowego planowania, inaczej spojrzały na problemy społeczne i sposoby ich rozwiązywania. 
Mieszkańcy gmin uświadomili sobie swoje mocne strony, a przede wszystkim uwierzyli 
w wartość i skuteczność wspólnej pracy. W trakcie trwania programu w 445 gminach (89% 
wszystkich gmin) powstało 806 organizacji pozarządowych oraz 1069 grup nieformalnych. 
W 436 gminach, czyli w niemalże 90% wszystkich gmin, pojawiły się nowe formy aktywności 
społecznej i co najważniejsze, aż w 463 gminach (93% wszystkich gmin) zaplanowano konty-
nuację przynajmniej części spośród 10624 usług świadczonych w ramach Programu Integracji 
Społecznej

8
. Liczby mówią same za siebie, choć nie one są tu najważniejsze. Najcenniejsze 

i najbardziej wymierne efekty są i będą widoczne w gminach, w których wdrażany był PIS, 
w tym w szczególności, a może przede wszystkim zmiany społeczne. 
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Dekalog dylematów i wyzwań w polityce pomocy społecznej 
w Polsce 

 

Wprowadzenie 

Przeobrażenia państw opiekuńczych (welfare states) jak również systemów polityki spo-
łecznej w ostatnich latach, które dokonują się na tle innych procesów zmian: demograficznych, 
gospodarczych, kulturowych, w systemach pracy, jak również w rodzinie, powodują, że system 
pomocy społecznej musi być dostosowany do nowych problemów i wyzwań. Nakładają się na 
to z jednej strony nowe problemy i ryzyka socjalne, które nie były znane wcześniej, jak rów-
nież pogłębianie się istniejących problemów i deficytów. Procesy demokratyzacji skutkują 
jednocześnie większą chęcią obywateli do współuczestniczenia w procesach społecznych 
i socjalnych, w chęci większej współodpowiedzialności za dobrobyt społeczny. Po dwudziestu 
latach od stworzenia polskiego systemu pomocy społecznej stawiamy dzisiaj liczne pytania na 
temat celów i priorytetów systemu pomocy społecznej, jego sfery instytucjonalnej i usługo-
dawczej, metod i instrumentów, które mamy do wykorzystywania, potencjału naszych służb 
społecznych, w tym roli pracowników socjalnych.  

Wydaje się, że myśląc o przyszłości systemu pomocy i integracji społecznej w Polsce, 
można zastanawiać się nad licznymi dylematami, jakie istnieją oraz wyzwaniami, które kon-
centrują się według mnie na następującym dekalogu zagadnień: 
 
 

1. Dylemat na temat modelu polityki społecznej i roli pomocy społecznej  

w tym modelu 
 
Pierwszy dylemat dotyczy tego, jaki model polityki społecznej chcemy realizować w Pol-

sce w najbliższych latach? Czy będzie to model zbliżający się do któregoś z istniejących 
w Europie modeli społecznych (kontynentalny, śródziemnomorski, skandynawski, liberalny), 
czy też modelu środkowoeuropejskiego, który cechuje „zasysanie” różnorodnych rozwiązań 
sprawdzonych lepiej lub gorzej w innych częściach Europy i świata? Jest to model mieszany, 
w którym bardziej wykorzystuje się rozwiązania rynkowe a w mniejszym stopniu obywatel-
skie

1
. Pytanie, które się nasuwa jest takie, czy w modelu tym uznamy, że polityka społeczna ma 

być w dalszym ciągu reaktywna
2
, jak było do tej pory, czy też proaktywna, wyprzedzająca 

pojawianie się różnych problemów społecznych (prewencyjna, wyprzedzająca)? W kontekście 
sytemu pomocy społecznej ważna jest odpowiedź na pytanie jak mamy definiować współcze-
śnie politykę społeczną – czy jest to działalność dla wszystkich obywateli czy tylko dla grup 
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najsłabszych socjalnie? Czy pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej, czy też należy ją 
traktować jako skutek deficytu polityki społecznej (ostatnia deska ratunku)? Istniejący spór 
naukowy w tym względzie powinien być rozwiązany na płaszczyźnie systemowej. Ponadto 
odpowiedzi wymaga kwestia, czy system pomocy społecznej powoli przekształcać czy też 
budować go od nowa, gdyż aktualny system nie odpowiada realnym potrzebom współczesno-
ści? Osobnym problemem jest kwestia tego, jaka w tym systemie powinna być rola państwa, 
a jaka samorządu i innych sektorów – pozarządowego, rynkowego czy nieformalnego? W pol-
skiej Konstytucji w artykule 20 zapisano, że jedną z zasad ustrojowych jest to, że nasz kraj 
realizuje zasadę społecznej gospodarki rynkowej. Niestety nikt do tej pory nie zdefiniował, co 
to tak naprawdę to znaczy w polskim systemie pomocy społecznej – podobnie zresztą jak nie 
zdefiniowano innych zasad wpisanych w ustawę zasadniczą – takich jak: subsydiarność, soli-
darność, równość, dobro wspólne. W kontekście tego rysuje się dylemat czy polska pomoc 
społeczna powinna być opiekuńcza i ratownicza (zasiłki i wsparcie rzeczowe) czy może po-
mocnicza oraz aktywizująca i inkluzyjna? Pierwsza jest związana z tradycyjną jej formułą jako 
część systemu zabezpieczenia społecznego, druga, jako część polityki aktywizacji (rozbudowa-
ne usługi reintegracji społeczno-zawodowej w celu przywrócenia zdolności do zatrudnienia 
i aktywności społecznej).  

 
 

2. Dylemat na temat tego – jaki paradygmat teoretyczny i praktyczny 

wybrać w realizacji pomocy społecznej? 
 
W kontekście przyszłości systemu pomocy społecznej warto zastanowić się nad tym, czy 

system pomocy społecznej reorganizować w oparciu o tradycyjne państwo opiekuńcze (pań-
stwowa/publiczna pomoc w oparciu o redystrybucję środków finansowych), czy też w oparciu 
o jakiś inny, bardziej współczesny paradygmat naukowy/teoretyczny? Aktualnie mamy do 
czynienia z wieloma ciekawymi koncepcjami, które wynikają z opisu doświadczeń poszcze-
gólnych państw, ale także z działań organizacji ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, 
Rada Europy, OECD, agendy ONZ itd. Kluczowe pytania i dylematy dotyczą tego, czy poprzez 
system pomocy społecznej prowadzić aktywizującą politykę społeczną, czy też nie? Jeśli tak, to 
w oparciu o jakie służby, metody i instrumenty działania oraz o jakie finansowanie wzmocnić 
w publicznych instytucjach pomocy społecznej to, czego zawsze był deficyt? Póki co, próbuje 
się politykę aktywizacji wtłoczyć w system polskiej pomocy społecznej poprzez projekty sys-
temowe POKL, gdzie OPSy i PCPRy realizują aktywną integrację, programy aktywizacji lo-
kalnej oraz upowszechnianie pracy socjalnej. Nasuwa się pytanie, co będzie po zakończeniu 
finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Czy polskie samorządy bę-
dzie stać na kontynuację takich działań? Należy sądzić, że w większości przypadków nie. 
Osobne pytanie dotyczy paradygmatu wielosektorowej i mieszanej pomocy społecznej (welfare 

pluralism/welfare mix). Czy przekształcając system pomocy społecznej chcemy rzeczywiście 
dopuścić różnorodność instytucjonalną i w większym stopniu dowartościować podmioty oby-
watelskie i komercyjne, czy też nastawiamy się na publiczny system opieki i pomocniczości?

3
 

Nowym paradygmatem, który zauważamy w nowym podejściu do polityki społecznej jest 
skoncentrowanie się na obowiązkach obywateli, a nie tylko na ich prawach w życiu społecz-
nym. Oznacza to redefinicję wielu przywilejów socjalnych obywateli i większe ukierunkowa-
nie ich aktywności na rozwój społeczności lokalnych. Rozwijający się dynamicznie w pań-
stwach zachodnich paradygmat governance lub sieci (networks) oznacza horyzontalne widze-
nie rozwoju polityki społecznej, gdzie na poziomie lokalnym dochodzi do współuczestniczenia 
i współdecydowania różnorodnych lokalnych aktorów życia społeczno-gospodarczego. Pro-

                                                           
3  M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, War-

szawa 2009; M.Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, WSP TWP, Warszawa 2007. 
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blemem jest jednak to, jak taki paradygmat włączać/implementować w system pomocy i inte-

gracji społecznej. Potrzeba tu więcej świadomości i chęci decydentów na wielu poziomach 
zarządzania strategicznego i operacyjnego. W Strategii Polska 2030 wymienia się paradygmat 
welfare society jako przyszłościowy, ale trzeba pamiętać, że w wielu środowiskach centralnych 

jak i lokalnych nie ma niestety wystarczającej wyobraźni jak i chęci do zastosowania strate-
gicznego myślenia i działania, o czym świadczą m.in. słabe strategie resortowe, jak i słabe 
lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych przygotowywane na poziomie powia-

tów i gmin.  
 
 

3. Dylemat dotyczący procesów zmian i reorganizacji systemu pomocy 

społecznej  
 

Z pewnością na zmiany w sposobie traktowania sytemu pomocy społecznej w Polsce ma-
ją wpływ liczne procesy takie jak: historyczne doświadczenia Polski z ewolucją krajowej poli-
tyki opieki a potem pomocy społecznej; globalizacja, europeizacja i internacjonalizacja polityki 
społecznej, które spowodowały liczne przeobrażenia w zastosowaniu metod i instrumentów 
wsparcia; urynkowienie, prywatyzacja i ekonomizacja polityki społecznej i wreszcie jej uspo-
łecznienie

4
.  

Transformacja ustrojowa z 1989 roku wymusiła konieczność zbudowania w Polsce sys-
temu pomocy społecznej, który odpowiadał na problemy i kwestie socjalne jakie ujawniły się 
w wyniku procesów dostosowywania naszej centralnie sterowanej gospodarki do modelu go-
spodarki rynkowej. Stworzony w latach 90. XX wieku system pomocy społecznej miał przede 
wszystkim asekurować grupy najbardziej poszkodowane przez bezrobociem, ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że system ten był i jest ciągle 
decentralizowany. Coraz więcej odpowiedzialności i zadań wykonują jednostki organizacyjne 
gmin i powiatów. Państwo systematycznie pozbywa się wielu funkcji socjalnych sprowadzając 
swoją aktywność do programowania polityki społecznej, ustanawiania prawa, kontroli i redy-
strybucji części środków finansowych. Decentralizacja przybliża nasz kraj do realizacji polityki 
społecznej zgodnej z zasadą subsydiarności, ale należy pamiętać, że po 2004 roku Polska reali-
zuje również zasadę supremacji polegającą na oddaniu części kompetencji w zakresie polityki 
społecznej instytucjom Unii Europejskiej, które harmonizują i koordynują pewien obszar poli-
tyki społecznej, także w zakresie polityki integracji społecznej. Pytanie, na które nie znamy 
dzisiaj odpowiedzi jest takie – jaki będzie dalszy scenariusz decentralizowania państwa przez 
nowy rząd w Polsce oraz czy w obliczu globalnego kryzysu finansowego Unia Europejska 
będzie chciała kontynuować budowę europejskiego modelu społecznego czy też raczej się 
z niego wycofywać? W przypadku stagnacji w tym zakresie w ramach UE odpowiedzialność za 
realizację polityki społecznej spoczywać będzie na państwie i samorządach regionalnych 
i lokalnych. 

W celu skutecznego rozwiązywania licznych problemów społecznych w dalszym ciągu 
należy rozwijać mechanizmy  uspołecznienia usług społecznych także w zakresie pomocy, 
opieki i integracji społecznej. Przekazywanie organizacjom pozarządowym realizacji usług 
socjalnych jest z rozmaitych powodów dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem. 

Kontraktowanie usług publicznych do sektora pozarządowego jak i rozwijanie kultury do-
tacji zwiększa z jednej strony zaufanie obywateli do siebie, ale co być może bardziej istotne 
sprawia, że w profesjonalny system produkcji i dostarczania usług włączają się aktywni i od-
powiedzialni obywatele. Stowarzyszenia i fundacje stają się partnerem sektora publicznego 
a nie jego konkurentem. Ponadto należy w większym stopniu wykorzystywać do wspólnych 
działań społecznych innych interesariuszy, takich jak społecznie odpowiedzialne przedsiębior-

                                                           
4  M. Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, op. cit. 
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stwa (CSR) czy nieformalne struktury (np. Kościół i związki wyznaniowe), które mogą być 
bardzo przydatnymi partnerami w rozwiązywaniu licznych problemów społecznych na pozio-
mie lokalnym

5
.   

Taki mieszany model organizacji usług wymaga jednak oparcia się o koncepcję gover-
nance, gdzie państwo dzieli się zadaniami i odpowiedzialnością za sprawy społeczne z różnymi 
interesariuszami. Cechami takiego modelu organizacji państwa są partnerskie relacje międzyin-
stytucjonalne, wielopoziomowe zarządzanie i koordynacja decyzji, wspólne planowanie i pro-
gramowanie polityki, szerokie konsultacje społeczne, tworzenie sieci i grup tematycznych, 
zespołowo rozwiązujących problemy socjalne. 
 
 

4. Dylemat dotyczący systemu i ładu instytucjonalnego pomocy  

społecznej 
 

Spór o dzisiejszy model pomocy i integracji społecznej w Polsce, to także dylemat tego, 
czy aktualny ład instytucjonalny i służb społecznych jest adekwatny do wyzwań i skali proble-
mów do rozwiązania? A. Giddens twierdzi w ostatniej ze swoich książek

6
, że generalnie trady-

cyjne systemy państw opiekuńczych charakteryzowały się pasywizmem działań, a nie aktywi-
zmem, w związku z czym służby publiczne są przyzwyczajone raczej do rutynowych, pasyw-
nych zachowań, sprowadzających się w dużej mierze do redystrybucji świadczeń finansowych 
i rzeczowych oraz wybranych usług opiekuńczo-sanitarnych. Powstaje zatem pytanie czy pu-
bliczne służby pomocy społecznej będą w stanie przyswoić i wdrażać rozwiązania wynikające 
z paradygmatu aktywizującej polityki społecznej, czy raczej będą zachowywały pozory akty-
wizacji i rozwijania usług społecznych? Pozorne jest dominujące ciągle przeświadczenie, że 
służby publiczne z racji swojej publicznej misji lepiej i bardziej profesjonalnie dostarczają 
usług społecznych. Jeśli zgadzamy się z tym, że sektor publiczny powinien być głównym akto-
rem świadczenia usług to z pewnością należy zastanowić się nad profesjonalizacją publicznych 
służb społecznych i rewitalizacją samych instytucji. Należałoby wprowadzić tutaj mechanizmy 
nowego zarządzania publicznego, w celu podniesienia jakości i efektywności działań oraz 
lepszego szkolenia i doradztwa dla służb społecznych. Dotychczasowy, chaotyczny i nieprze-
myślany systemowo model wspierania służb społecznych w ramach projektów systemowych 
ROPS należałoby zastąpić kompleksowym systemem kształcenia modułowego z odpowiednim 
systemem certyfikacji i motywacji zawodowej.  

Osobną kwestią jest to, czy chcąc stworzyć bardziej partnerski model zintegrowanych 
usług społecznych przezwyciężymy stereotypy i uprzedzenia sektorowe jakie istnieją w Polsce 
oraz czy współpraca międzyinstytucjonalna będzie dominowała nad konkurowaniem między 
organizacjami? Należy podkreślić, że partnerstwo nie wyklucza zdrowej konkurencji i odwrot-
nie konkurowanie nie musi zabijać współpracy. W Polsce dyskusja o partnerstwie międzysek-
torowym jest utrudniona, gdyż wiele instytucji społecznych nawet w ramach jednego sektora 
nie potrafi ze sobą współpracować. Znane są przypadki braku współpracy między OPS a PCPR 
czy też pomiędzy wydziałami polityki społecznej wojewody a ROPS-ami podlegającymi mar-
szałkom województw. Mamy jednak także dobre praktyki, które należy upowszechniać i rozwi-
jać7

.  
Wydaje się, że konieczność rozwoju zróżnicowanych i zindywidualizowanych usług spo-

łecznych będzie wymagała większej pluralizacji dostawców i producentów usług. Należy za-
tem spodziewać się zwiększonej podaży usług ze strony organizacji pozarządowych i sektora 

                                                           
5  Por.: M. Grewiński, M. Bonikowska (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, WSP TWP, Warszawa 

2011. 
6  A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009. 
7  M. Grewiński, A. Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych, 

MCPS, Warszawa 2010. 



 129 

prywatnego. Wiele z usług opiekuńczych i sanitarno-pielęgnacyjnych będzie musiało być płat-
nych lub współpłatnych z uwagi na deficyty finansów publicznych

8
.   

Kolejnym problemem jest to, jak kształcić zasoby pracowników służb społecznych i pracy 
socjalnej? Czy mamy iść w kierunku wąskich specjalizacji w zakresie kwalifikacji, czy też 
decydujemy się na horyzontalne przygotowanie pracowników, które jednak może być przy 
konkretnych usługach społecznych zbyt mało profesjonalne? Z pewnością warto byłoby prze-
myśleć system kształcenia pracowników socjalnych w kontekście likwidacji kolegiów służb 
społecznych, nowego kierunku akademickiego – praca socjalna, czy też realizacji kursów na 
pierwszy i drugi stopień specjalizacji.   

Ważnym zagadnieniem jest tutaj przyjrzenie się ładowi instytucjonalnemu pomocy spo-
łecznej i przypisanym zadaniom do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i jedno-
stek organizacyjnych JST. Czy na pewno taki a nie inny ład instytucjonalny jest najlepszym 
z możliwych? Być może należałoby zastanowić się nad redefinicją niektórych zadań gmin 
i powiatów oraz dokonać audytu, na jakim poziomie organizacyjnym powinno się zarządzać 
i koordynować produkcję i dostarczanie usług społecznych. W wielu państwach zarządzanie 
usługami to zadanie koordynowane na poziomie lokalnym, odpowiadające polskim powiatom. 
Do samych instytucji pomocy społecznej warto wprowadzać elementy zarządzania operacyjne-
go tak, aby były one bardziej racjonalnie zorganizowane

9
.  

 
 

5. Dylemat dotyczący tego – przez jaki system polityki społecznej  

prowadzić aktywną politykę społeczną?  
 

W Polsce w najbliższej przyszłości uporządkowania wymaga kwestia polityki aktywiza-
cji. Do niedawna charakterystyczne było to, że publiczne służby społeczne niechętnie były 
nastawione do aktywizacji co wynikało z obiektywnych przesłanek braku dorobku, doświad-
czeń i wiedzy w tym zakresie. Aktywizacja początkowo w latach 90. XX wieku zarezerwowa-
na była dla instytucji rynku pracy, w tym szczególnie publicznych służb zatrudnienia, które 
zresztą prowadziły ją bez wielkich osiągnięć, a to na skutek deficytu środków na działania 
aktywizacyjne z Funduszu Pracy. Aktualnie próbujemy politykę aktywizacji „wtłoczyć” 
w system pomocy społecznej poprzez działania aktywnej integracji i programy aktywności 
lokalnej oraz poprzez podmioty ekonomii (gospodarki) społecznej. Jest to zabieg w moim 
przekonaniu potrzebny, ale naukowo dyskusyjny, gdyż można sobie wyobrazić taki model 
społeczny gdzie pomoc społeczna jest „ostatnią deską ratunku” i uruchamiana jest wtedy, kiedy 
zawodzą inne polityki społeczne w tym polityka aktywizacji. Tymczasem w polskim systemie 
pomocy społecznej od kilku lat trwa przestawianie się na paradygmat aktywizującej pomocy 
społecznej z uzupełniającą ale znaczącą rolą podmiotów gospodarki społecznej. Czy zabieg ten 
się uda będzie można ocenić prawdopodobnie dopiero za parę lat. W tej chwili jest na to zbyt 
wcześnie. Tym niemniej warto zauważyć, że rozwiązania systemowe w tym obszarze są cha-
otyczne. Dla przykładu usługi społeczne w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych są 
dostarczane aktualnie dla tej grupy społecznej w ramach dwóch a nawet trzech niezintegrowa-
nych i niekompatybilnych systemów. Z jednej strony mamy system rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, powstały na początku lat 90. ubiegłego stulecia, w skład którego wchodzą: Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako instytucja finansująca oraz za-
kłady pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, jako 
instytucje dostarczające usług aktywizacyjnych. Z drugiej strony mamy od kilku lat stworzony 
drugi system wsparcia dla osób niepełnosprawnych i innych grup wykluczonych społecznie 

                                                           
8  M. Grewiński, M. Bąkiewicz (red.), System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty,  

WSP TWP, Warszawa 2010. 
9  M. Grewiński, Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi, w: Środowiskowe usługi społeczne – 

nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Warszawa 2011. 
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w ramach zatrudnienia socjalnego (centra integracji społecznej) i w spółdzielniach socjalnych. 
Na to trzeba dodatkowo nałożyć tradycyjne usługi opiekuńcze oferowane przez system instytu-
cji pomocy społecznej. Wydaje się, że wszystkie te systemy funkcjonują odrębnie od siebie. 
Utrzymywanie dalej tego zdezintegrowanego systemu wsparcia aktywizującego dla osób nie-
pełnosprawnych jest dublowaniem zadań i w gruncie rzeczy marnotrawstwem środków pu-
blicznych

10
.  

W chwili obecnej należy bacznie przyglądać się od strony naukowej nowym podmiotom 
gospodarki społecznej i osiąganym przez nie rezultatom w aktywizacji i reintegracji społecznej. 
Chodzi tu o kluby i centra polityki społecznej oraz spółdzielnie socjalne, które są tworzone 
także przez podmioty pomocy społecznej. Zgromadzona dotychczas wiedza o funkcjonowaniu 
tych instytucji potwierdza po części argumenty krytyczne, ale i afirmacyjne, zgłaszane przez 
sceptyków i optymistów rozwijania tej formy instytucjonalnej. Zwraca się tu uwagę z jednej 
strony na słabości kadrowe, programowe, organizacyjne i finansowe tych podmiotów oraz ich 
niewielką liczbę w skali całego kraju (50 CIS-ów; 261 spółdzielni socjalnych). Z drugiej zaś 
strony wskazuje się na zadowolonych i usatysfakcjonowanych uczestników, którzy skorzystali 
z usług społecznych (w tym zatrudnienia socjalnego) oferowanych przez te instytucje

11
. 

 
 

6. Dylemat dotyczący sposobów finansowania pomocy społecznej,  

w tym projektów EFS i efektywności POKL 
 

Osobnym problemem, dostrzeganym w szerszym kontekście realizacji zadań polityki spo-
łecznej jest kwestia finansowania świadczeń i usług społecznych. Generalnie w Polsce dominu-
je system rozproszenia funduszy celowych i składkowych przeznaczanych na cele społeczne. 
Posiadamy bardzo wiele różnych źródeł finansowych poczynając od środków budżetu państwa, 
poprzez budżety samorządu terytorialnego, środki funduszy celowych i składkowych, środki 
Unii Europejskiej w ramach programów strukturalnych i wspólnotowych, środki prywatne 
i organizacji pozarządowych. Nie byłoby nic złego w takim sposobie zróżnicowania finanso-
wania, gdyby istniał w naszym kraju społeczny budżet zadaniowy, w ramach którego realizo-
wana byłaby koordynacja i kontrola wszystkich elementów finansowania zadań. Brak takiego 
społecznego budżetu zadaniowego, który mają na przykład Niemcy, powoduje ogromne mar-
notrawstwo środków i powtarzanie podobnych wydatków w ramach różnych systemów

12
. 

Z tego też powodu wiele instytucji powiela zadania innych podmiotów, brak jest też zintegro-
wanych systemów informatycznych, które postrzegają beneficjentów przez pryzmat wszystkich 
świadczeń jakie dostają. Ponadto w ramach takiego budżetu liczy się nie tylko wydatki na cele 
socjalne i społeczne, ale także wpływy jakie przynoszą inwestycje społeczne na poziomie kra-
jowym lub samorządowym.  

W kontekście finansowania osobnym dylematem są środki europejskie. W chwili obecnej 
otrzymujemy duży wkład z UE, chociażby w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Spora część tych środków trafia do systemu pomocy i integracji społecznej poprzez projekty 
systemowe i konkursowe POKL. Za EFS i jego projektami stoi filozofia i zmiana podejścia do 
pomocy społecznej, którą można nazwać przejściem od polityki osłonowej do polityki aktywi-
zacji. Problemem w Polsce jest to, że następuje polaryzacja na OPS/PCPR realizujące projekty 
systemowe i nierealizujące ich. Pytanie jakie stawiamy sobie dzisiaj jest takie – jak zapewnić 
kontynuację finansowania aktywnej integracji i programów aktywności lokalnej po zakończe-
niu POKL? Czy samorządy przejmą finansowanie takowych projektów i czy w kolejnej per-
spektywie programowania decydenci zapewnią kontynuację wspierania podmiotów pomocy 

                                                           
10  M. Grewiński, M. Rymsza (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecz-

nej, Warszawa 2011. 
11  Ibidem. 
12  J. Auleytner, M. Grewiński, Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski, w: „Polityka Społeczna” 2/2003. 
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społecznej w podobnym zakresie jak dotychczas? Na pewno trzeba tu zmienić perspektywę 
czasową realizacji projektów z rocznych na projekty wieloletnie oraz zapewnić większą ela-
styczność działań aktywizacyjnych pozostawionych do wyboru beneficjentów. W celu wyko-
rzystania doświadczeń, rezultatów i produktów EFS należałoby podjąć aktualnie dyskusję na 
temat tego jak zdyskontować szanse płynące z EFS w projektach systemowych. Niestety należy 
podkreślić, że w sporej części  EFS cechuje duże marnotrawstwo środków, brak synergii 
i komplementarności.  
 
 
7. Dylemat dotyczący roli i znaczenia usług społecznych w rozwoju  

pomocy społecznej 

 
W polityce społecznej do niedawna dominowało nastawienie na świadczenia finansowe 

i redystrybucję środków, natomiast obecnie przechodzimy na rozwój zindywidualizowanych, 

dostępnych dla obywateli usług. Aby usługi mogły się rozwijać potrzeba tu z jednej strony 
świadomych służb społecznych, które zauważą i będą chciały realizować nowy paradygmat. Po 
drugie należy rozbudzić potrzeby obywateli w zakresie usług, gdyż część społeczeństwa nie ma 

świadomości, że niektóre usługi mogą być udostępniane i produkowane. W naszym kraju ist-
niej spory deficyt w zakresie zindywidualizowanego podejścia do usług, co spowodowane jest 
m.in. oporami w zakresie większego wprowadzenia mieszanego systemu finansowania tych 

usług. Państwo, szczególnie w kryzysie, który jest przed nami, na pewno nie będzie chciało 
finansować w całości wielu usług, dlatego będzie potrzeba zwiększać tu udział samorządu 
i samych obywateli w produkcji usług. Takie systemy mieszane funkcjonują już w wielu kra-

jach np. w Hiszpanii, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii. Rozwój usług społecznych będzie 
możliwy przy rozłożeniu produkcji usług na różnych dostawców, zarówno z sektora publiczne-
go, pozarządowego jak i prywatnego oraz nieformalnego. Ponieważ rola sektora publicznego 
polega w coraz większym stopniu na programowaniu, koordynacji, zarządzania, nadzorze 
i współfinansowaniu usług a nie na ich dostarczaniu, należy spodziewać się, że przyrost produ-
centów będzie głównie domeną sektorów niepublicznych i nieformalnych. Z tego też powodu 
istnieje konieczność podjęcia wielopoziomowej standaryzacji usług, która w Polsce jest prowa-
dzona, ale w dalszym ciągu odbywa się to zbyt powolnie

13
.  

 
 

8. Dylemat dotyczący współczesnej roli pracownika socjalnego 
 

W obliczu pojawiających się nowych kwestii społecznych jednym z poważniejszych dy-
lematów jest ten, dotyczący problemu kim ma być pracownik socjalny XXI wieku – czy ma to 
być pracownik administracyjny czy terenowy? Czy ma to być social worker czy community 

worker? Odpowiedzi na te pytania są o tyle istotne, że w dużym stopniu zależy od nich zarów-
no sposób organizacji systemu pomocy społecznej jak i sposób edukowania służb społecznych. 
Jeśli przyjmiemy, że pracownik socjalny sprowadza swoją aktywność do problemów jednostki, 
rodziny i/lub gospodarstwa domowego, to powinniśmy powołać w ramach innych służb po-

blicznych takie nowe zawody jak: animator społeczności lokalnej czy edukator środowiskowy. 
Jeśli natomiast pracownik socjalny ma być także organizatorem społeczności lokalnej to rede-
finicji wymaga przypisanie zadań poszczególnych podmiotom pomocy społecznej i jej służ-
bom. Tak czy inaczej, pracowników socjalnych trzeba jednak wyprowadzić z za biurek, gdyż 
w tej chwili nie mają oni bardzo często czasu na realizację pracy socjalnej czy środowiskowej. 
To z kolei wiąże się z koniecznością ograniczania biurokracji, albo z koniecznością wprowa-

                                                           
13  M. Grewiński, B. Więckowska (red.), Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego, WSP 

TWP, Warszawa 2011. 
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dzenia do OPS i PCPR pracowników administracyjnych, którzy przejmą od pracowników so-

cjalnych zadania związane ze sprawozdawczością i monitoringiem. Takie rozwiązanie jest 
awizowane coraz częściej przez środowiska pracowników socjalnych i kierowników jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego zajmujących się pomocą społeczną. Osobnym dy-

lematem jest to, czy praca socjalna powinna być wolnym zawodem na kontrakt czy stałym 
zatrudnieniem najemnym. W chwili obecnej mamy bardzo tradycyjny model zatrudniania pra-
cowników socjalnych, który hamuje mobilność i elastyczność zawodową, i sprowadza pracę 
socjalną do zatrudnienia pracowników na stosunek pracy w ramach publicznych instytucji 
pomocy społecznej. Określenie roli pracownika socjalnego jest także niezwykle istotne z punk-
tu widzenia jego kształcenia, podwyższania kwalifikacji i wspierania aktywnej postawy lidera 

i facylitatora rozwoju lokalnego w obszarze społecznym
14

.  
Pytanie jakie należy postawić jest takie – kto dzisiaj reprezentuje lub kto powinien repre-

zentować środowisko pracowników socjalnych? Wydaje się, że brak ogólnokrajowego związku 
zawodowego pracowników socjalnych oraz niewielkie przebicie i siła lobbingowa innych śro-
dowisk i ciał społecznych powołanych do rzecznictwa na rzecz pomocy społecznej nie sprzyja 
wprowadzaniu zamian systemowych. Z pewnością powinno zmienić się także podejście do 
zagadnienia dotyczącego tego, jak zmienić stereotypowy wizerunek pracy socjalnej i jak pro-
wadzić profesjonalną politykę PR zmieniającą negatywny wizerunek służb społecznych. Nie-
które podmioty pomocy społecznej wprowadzają do swoich budżetów zadania dotyczące kam-
panii społecznych a nawet powołują rzecznika prasowego, co należy uznać za działania bardzo 
przydatne. Być może do zmiany postrzegania zawodu pracownika socjalnego w opinii publicz-
nej przyczyni się także emitowany w programie 2 TVP nowy serial poświęcony problematyce 
służb społecznych pt. „Głęboka woda”.  
 
 

9. Dylemat dotyczący człowieka/obywatela/odbiorcy/klienta usług  

i świadczeń 

 
Główny problem dotyczy tego, do kogo adresować pomoc i jakie zasady wzajemnych 

praw i obowiązków przyjąć, aby system pomocy i integracji społecznej był skuteczny tj. żeby 
ponownie wyprowadzał osoby lub całe rodziny/gospodarstwa domowe z sytuacji trudnych do 
normalnego życia, przywracając im możliwość życia społecznego, godności i lepszej sytuacji 
na rynku pracy. Podstawowe pytanie brzmi tutaj czy mamy pomagać wszystkim czy tylko 
osobom zmotywowanym, posiadającym świadomość i chęć zmiany swojej sytuacji? Czy oso-
by, które nie chcą pomocy, którzy nie mają świadomości swojej sytuacji też powinni mieć 
oferowane wsparcie, czy powinno one być kierowane tylko do „elity” wśród wykluczonych, to 
jest do grupy, która popadła w tarapaty, ale wyraża chęć i gotowość wyjścia z trudnej sytuacji 
przy pomocy służb społecznych? Dotychczasowe doświadczenia z prowadzonej polityki akty-
wizacji wskazują, że w wielu przypadkach tworzy się zjawisko creamingu, wcześniej znane 
z programów polityki rynku pracy. Polega ono na obejmowaniu projektami aktywizującymi 
tylko tych odbiorców, którzy rokują osiągnięcie zakładanych rezultatów. W tym sensie dzieli 
się potencjalnych klientów pomocy społecznej na osoby rokujące wyjście z trudnej sytuacji 
i takich, którzy nie rokują. Na tym tle trzeba zadać sobie pytanie jak zatem rozumieć podsta-
wowe prawa socjalne wpisane w Konstytucję RP, takie jak równość i sprawiedliwość spo-
łeczną oraz jak rozumieć zasadę empowerment? Czy będzie to zasada dotycząca upodmioto-
wienia i wzmocnienia odbiorcy, który współuczestniczy w partycypacyjny sposób w planowa-
niu swojej zmiany, czy techniczna procedura, w ramach której będziemy „odhaczali” kolejny 
kontrakt socjalny spisany jako dokument na papierze, ale trudniejszy w realizacji?  

                                                           
14   M. Grewiński, M. Bąkiewicz (red.), Praca socjalna w środowisku lokalnym, WSP TWP, Warszawa 2009. 
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W pomocy społecznej bardzo ważny jest personalizm czyli indywidualizacja wsparcia 
odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby każdego człowieka. Niestety bardzo często w dysku-
sjach o systemie pomocy społecznej czy w jej programowaniu lub projektowaniu, gubimy 
w tym wszystkim człowieka. Jest to niezwykle istotne, aby planując działania na rzecz ludzi 
myśleć cały czas jak przełożą się nasze założenia teoretyczne na praktykę społeczną. W tym 
obszarze ważny jest zatem dobór odpowiednich metod, narzędzi i usług społecznych. Ważna 
jest jednak także świadomość, że dobierając instrumentarium powinniśmy pamiętać, że nasz 
odbiorca ma nie tylko prawa, ale także obowiązki względem rodziny, społeczności lokalnej 
i instytucji, która przyznaje mu pomoc

15
.  

 
 

10. Dylemat dotyczący skuteczności, efektywności i racjonalności  

w pomocy społecznej   
 

System pomocy społecznej, który korzysta głównie z pieniędzy publicznych musi być ra-
cjonalny i efektywny, w tym sensie nie ma tu raczej wątpliwości, chociaż pojawiają się od 
czasu nieliczne głosy, że nie powinno się w polityce pomocy i integracji społecznej przeliczać 
nakładów na kapitał ludzki i społeczny, na pieniądze. Osobiście twierdzę, że powinno się brać 
pod uwagę koszty i skuteczność działań instytucji i służb społecznych. Należy także wprowa-
dzać mechanizmy i instrumenty z obszaru new public management i governance, które pozwa-
lają na bardziej racjonalne zarządzanie instytucjami społecznymi i samymi usługami. Z wielu 
raportów i sprawozdań ewaluacyjnych projektów aktywizacyjnych, finansowanych ze środków 
EFS wynika, że mamy do czynienia z przeciętną skutecznością programów aktywizacyjnych 
przy sporych nakładach. Drogie jest szczególnie tworzenie instytucjonalnych ram wsparcia 
takich jak np. centra integracji społecznej, które nie są tanie, a przynoszą w różnych miejscach 
zróżnicowane efekty. Ponadto zwraca się uwagę, że przy wysokich kosztach i nakładach na 
politykę aktywizacji i integracji społecznej rzadko kiedy bierze się pod uwagę kwestię przeciw-
skuteczności polityki aktywizacji (bezmyślne kursy, stygmatyzowanie ludzi, delegitymizacja 
funkcji socjalnych państwa, sztuczne miejsca pracy itd.). Dlatego istnieje potrzeba monitoro-
wania efektywności i skuteczności działań pomocy społecznej, z wykorzystaniem metod staty-
stycznych i ekonometrycznych biorąc pod uwagę efektywność netto a nie tylko brutto. Do 
takiego monitoringu można byłoby wykorzystać m.in. tworzone obecnie przy ROPS-ach ob-
serwatoria pomocy i integracji społecznej. Wymagałoby to jednak zatrudnienia w tych instytu-
cjach osób o wysokich kwalifikacjach analitycznych znających metody ilościowe i jakościowe 
w badaniach społecznych.  

Monitoring i ocena skuteczności różnorodnych programów i projektów jest potrzebna 
także z tego powodu, że mamy w Polsce coraz więcej skomplikowanych problemów społecz-
nych, które powinny być asekurowane strategiami długofalowymi i krótkofalowymi

16
. Stąd też 

należy wydzielić kwestie długotrwałe (demografia, rodzina, migracje, opieka długoterminowa, 
nowe patologie społeczne) od problemów krótkotrwałych, w ramach których potrzeba jest 
doraźnych działań. 

Przyszłość pokaże jak będzie się kształtował system pomocy i integracji społecznej 
w Polsce i jak władze w naszym kraju będą radziły sobie z wieloma różnorodnymi dylematami 
i wyzwaniami, które z pewnością są przed nami. Nadzieje można wiązać z nową kadencją 
polskiego rządu i nowym ministrem pracy i polityki społecznej, który powinien za priorytet 
swoich działań wziąć problematykę pomocy społecznej, jako niezwykle istotną dziedzinę poli-
tyki społecznej, a która z różnych powodów jest ciągle w Polsce sferą zaniedbaną. 

                                                           
15  M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, 

MCPS, Warszawa 2007.  
16  M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, MCPS, Warszawa 2009. 
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Środowisko naukowe polityków społecznych jest otwarte na merytoryczną dyskusję 
o przyszłości systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej. Podobnie rzecz wygląda na pozio-
mie regionalnym, gdzie marszałkowie kreują i programują wojewódzką politykę społeczną. 
Współpraca środowiska naukowego z MCPS, przy tej publikacji, jest dobrym prognostykiem 
do poszukiwania najlepszych rozwiązań w partnerskich relacjach instytucji naukowych i prak-
tyki społecznej.  

 

*** 

Kończąc książkę należy podkreślić, że pierwotnie miała się w niej znajdować także część 
3 dotycząca międzynarodowych aspektów polityki społecznej w kontekście realizowanej po-
mocy społecznej. Napłynęło do nas 7 tekstów autorów z państw europejskich, USA i Chin. 
Lektura tego ciekawego materiału i wskazówki recenzentów książki wpłynęły na naszą (redak-
torów i dyrekcji MCPS) decyzję, żeby wszystkie teksty zagranicznych autorów opublikować 
w osobnym tomie w roku 2012, który poświęcimy tylko i wyłącznie systemom i rozwiązaniom 
zagranicznym w zakresie welfare state, polityki społecznej i systemów pomocy społecznej. 
Książka ta zostanie wydana w pierwszym kwartale przyszłego roku. Już teraz zapraszamy do 
zainteresowania się tą publikacją i do miłej lektury!  
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