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OD REDAKCJI

Prezentujemy Państwu trzeci numer czaso-
pisma „Empowerment”, który w całości poświęcamy 
problematyce usług społecznych i socjalnych – zarów-
no od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zdecy-
dowaliśmy się jako redakcja na wybór tego tematu, 
ponieważ problematyka usług zasługuje na pogłębio-
ną debatę z uwagi na przygotowywaną przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej reformę systemu 
pomocy społecznej, ale także z uwagi na defi cyt wie-
dzy, który ciągle mamy we wspomnianym obszarze. 
Tymczasem usługi społeczne i socjalne, szczególnie 
w teoretycznych paradygmatach inwestycyjnej czy ak-
tywizującej i wielosektorowej polityki społecznej, sta-
ją się ważnym elementem analiz i badań w kontekście 
ich możliwości rozwoju w odpowiedzi na współczesne 
wyzwania socjalne związane ze zmianami demogra-
fi cznymi, na rynkach pracy czy też z nowymi choro-
bami cywilizacyjnymi.

Problematyka usług społecznych i socjalnych 
pojawiła się wprawdzie w ostatnich latach w Polsce 
jako interesujący, nowy obszar analiz1, ale w dalszym 
ciągu mamy zbyt mało informacji o wielu aspektach 
i kontekstach usług w realizowanej polityce społecz-
nej, w tym w systemie pomocy społecznej.  Jak twier-
dzi profesor Piotr Błędowski2 jest to spowodowane 

1 Przykładem może być tu opublikowanie sześciu książek na temat usług społecz-
nych wydanych w ramach serii Nowa i Współczesna Polityka Społeczna przez Wyż-
szą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w latach 2010–2013 
(więcej na: www.spolecznieodpowiedzialni.pl).
2 Recenzja książki „Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec”, zamiesz-
czona została w prezentowanym numerze „Empowerment”. 

między innymi tym, że na ogół mało mówi się o usłu-
gach w kontekście państwa opiekuńczego, zwracając 
uwagę głównie na zagadnienia dotyczące instrumen-
tów gwarantujących bezpieczeństwo socjalne. 

Do włączenia się w dyskusję o usługach uda-
ło nam się przy okazji tego numeru „Empowerment” 
zaprosić zarówno teoretyków, jak i praktyków zwią-
zanych z systemem pomocy i integracji społecznej. 
Temat był na tyle ciekawy dla środowiska akademi-
ckiego, decydentów i praktyków, że nadesłano do nas 
znacznie więcej materiałów aniżeli mogliśmy opubli-
kować na łamach naszego czasopisma. Z tego powodu 
musieliśmy dokonać wielu skrótów i selekcji. Mamy 
nadzieję, że udało nam się wybrać ciekawy i zróżni-
cowany materiał, który będzie inspirował do dalszej 
dyskusji o możliwościach rozwoju usług społecznych 
i socjalnych w Polsce.

W aktualnym numerze zamieszczamy cztery 
artykuły dotyczące problematyki usług społecznych 
i socjalnych w Polsce i w Niemczech. Pierwszy z nich 
ukazuje argumenty dlaczego usługi mogą stać się siłą 
napędową rozwoju polityki społecznej w Polsce wraz 
z rekomendacjami. Kolejny artykuł, autorstwa Joanny 
Lizut, dotyczy problematyki standaryzacji usług spo-
łecznych, bardzo ważnej w kontekście realizowanego 
w Polsce projektu systemowego „Standardy w pomo-
cy”. Artykuł Tomasza Barszczewskiego i Arkadiusza 
Durasiewicza wskazuje na liczne dylematy usług, także 
z perspektywy przygotowywanej reformy przez MPiPS. 
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Tekst Krzysztofa Balona dotyczy podstaw aksjologicz-
nych i prawnych realizacji usług socjalnych w Niem-
czech. Autor wskazuje na zasadę subsydiarności i rosz-
czenie prawne klienta jako dwóch fundamentów w reali-
zacji i dostępie do usług u naszego zachodniego sąsiada.

Na potrzeby bieżącego numeru udało nam się 
spotkać i przeprowadzić wywiady z trójką doświad-
czonych ekspertów – Panią dr Joanną Staręgą-Piasek 
– wicedyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, 
z Panem Tomaszem Pactwą – dyrektorem Biura Pomo-
cy i Projektów Społecznych w Urzędzie Miasta Sto-
łecznego Warszawy i z Panem Jackiem Kowalczykiem 
– zastępcą dyrektora w MOPS w Krakowie. Wszystkie 
wywiady ukazują ciekawe opinie naszych rozmów-
ców na tematy związane z miejscem usług w syste-
mie pomocy społecznej, sposobem organizowania 
i fi nansowania usług oraz traktowania pracy socjalnej 
jako usługi.

Oprócz artykułów i wywiadów prezentujemy 
w numerze także sondę na temat usług społecznych 
i socjalnych, którą przeprowadziliśmy wśród czterech 
dyrektorów ROPS z województw: lubelskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, łódzkiego i małopolskiego. Z sondy 
wynikają ciekawe wnioski dotyczące regionalnej poli-
tyki społecznej. Ponadto przedstawiamy recenzję pro-
fesora Piotra Błędowskiego ważnej książki, która uka-
zała się w ostatnim czasie i została przetłumaczona 
na język polski „Podręcznik usług społecznych – przy-
kład Niemiec”. Książkę tę rekomendujemy wszystkim 
tym, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat 
niemieckich doświadczeń w rozwoju usług społecz-
nych i socjalnych. Na zakończenie publikujemy skrót 
najważniejszych wypowiedzi na temat wychodzenia 
z bezdomności, które zostały przez nas zarejestrowa-
ne podczas Forum Ekspertów Empowerment.

Życzymy Państwu interesującej lektury i za-
chęcamy do nawiązywania współpracy z „Empower-
ment”. Czekamy także na Państwa opinie i uwagi, 
mail do redakcji to empowerment@cal.org.pl.

Mirosław Grewiński
redaktor naczelny



Fot. H. Gorczyca

Czy usługi będą 
siłą napędową 
polityki społecznej w Polsce?

Pan Mariusz przed 

placówką Stowarzyszenia 

Otwartych Drzwi
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Czy usługi będą siłą napędową 
polityki społecznej w Polsce? 

dr hab. Mirosław Grewiński, profesor Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Stawiam tezę, że usługi społeczne i socjal-
ne staną się w najbliższej przyszłości główną siłą 
napędową rozwoju polityki społecznej w Polsce. 
Jest to związane między innymi z coraz bardziej 
dominującym paradygmatem decentralizacji, 
ekonomizacji, urynkawiania i uspołeczniania so-
cjalnych zadań/funkcji nowego welfare state, jak 
również z wielu innych powodów, które posiadają 
już w literaturze przedmiotu liczne uzasadnienia 
(Grewiński, 2009; Evers, Heinze, Olk, 2011). 

W kierunku modelu państwa usług 
społecznych?

Po pierwsze, należy podkreślić, że społeczeń-
stwo XXI wieku staje się w Europie i innych regionach 
świata, szczególnie w państwach wysoko rozwiniętych, 
ewidentnie społeczeństwem usługowym, co przewidy-
wano już 30 lat temu w licznych prognozach socjolo-
gicznych i ekonomicznych. Współcześnie w szeroko 
rozumianych usługach pracuje już od 70 do 80% pra-
cowników w krajach europejskich. Społeczeństwo usłu-
gowe w najbliższej przyszłości będzie coraz wyraźniej 
domagać się nowych usług społecznych i socjalnych, 
odpowiadających na nowe potrzeby, problemy i wyzwa-
nia, które z różnych powodów (w tym także fi nanso-
wych) nie będą mogły być dostarczane przez państwo 
i sektor publiczny. Z tych względów będą powstawać 
coraz liczniej usługi komercyjne i rynkowe, ale także 
usługi w sektorze pozarządowym i gospodarki społecz-
nej jako odpowiedź na nowe zapotrzebowanie społecz-
ne. Ludzie, zgodnie z zasadą „uno acto”, która ozna-
cza dostarczanie i odbieranie usługi dokładnie w tym 

samym czasie i konieczność interakcji między produ-
centem i odbiorcą usługi, będą stawać się coraz częściej 
współproducentami usług społecznych (Evers, Heinze, 
Olk, 2011). Społeczeństwo usługowe będzie w sektorze 
usług społecznych (a szerzej użyteczności publicznej) 
tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, szczególnie 
dla ludzi młodych i kobiet, które będą chciały wejść 
lub powrócić na rynek pracy po przerwie związanej 
na przykład z macierzyństwem i urlopem wychowaw-
czym. Taka orientacja będzie zaspokajała zatem inte-
resy grup, które są narażone na wykluczenie z rynku 
pracy ze względu na wiek czy macierzyństwo.

Po drugie, powodem dla którego usługi spo-
łeczne będą się dynamicznie rozwijać jest postęp poli-
tyk: inwestycyjnej, aktywizującej i wielosektorowej jako 
wyrazistych i akceptowanych przez różne gremia eks-
perckie paradygmatów nowej polityki społecznej, przy-
jętych w ostatnich dwóch dekadach przez większość 
krajów europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Dania, 
Holandia itd.), między innymi z powodu promowa-
nia takiej polityki przez Unię Europejską w ramach 
metody otwartej koordynacji w obszarze zatrudnie-
nia i integracji społecznej (Giddens, 2009; Karwacki, 
2011; Rymsza, 2013). Rozwój usług aktywizacyjnych, 
w tym reintegracji społeczno-zawodowej, edukacyjnej 
i zdrowotnej, wyprzedzające podejście do rozwiązywa-
nia problemów, promowanie zatrudnienia socjalnego 
(wspieranego), integrowanie usług w ramach różnorod-
nych systemów polityki społecznej, pomimo istniejącej 
krytyki w nauce, zdominowało współczesną debatę nad 
przyszłością państwa opiekuńczego (Grewiński, Rym-
sza, 2011). Także ekonomia społeczna, promowana 
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przez instytucje UE, stała się w Polsce, ale też w niektó-
rych innych krajach Wspólnoty, mniej obszarem gospo-
darki społecznej, a bardziej elementem ekonomizującej 
się polityki aktywizacji w ramach nowej polityki spo-
łecznej, bazującej na rozwiniętych usługach reintegra-
cji społeczno-zawodowej (Rymsza, 2008). Tym samym 
poprzez politykę aktywizacji i ekonomię społeczną, ale 
także przez politykę integracji społecznej, dąży się do 
modelu państwa opiekuńczego z rozwiniętymi usługa-
mi socjalnymi, gdzie usługi są dostarczane w rozmaity 
sposób przez różnorodne instytucje i sektory społeczne 
oraz gospodarcze. Mają one w sposób skuteczny i efek-
tywny przyczynić się do większej zatrudnialności (em-
ployability) grup szczególnie poszkodowanych na rynku 
pracy i prowadzić do większej spójności społecznej. 
Proces ten oznacza w symboliczny sposób zmianę ak-
centów w polityce społecznej i w gruncie rzeczy promu-
je ideę przejścia od państwa redystrybucji transferów 
fi nansowych do państwa redystrybucji szans i usług 
społecznych. Przyjmuje się, że aktywizujące usługi spo-
łeczne powinny przyczynić się w najbliższej przyszłości 
do kompensacji nierównowagi, która jest w wielu kra-
jach w dalszym ciągu po stronie polityki redystrybu-
cji świadczeń fi nansowych zamiast redystrybucji usług 
społecznych (Evers, Heinze, Olk, 2011).

Kolejnym argumentem na rzecz rozwoju usług 
społecznych jest proces ekonomizacji i urynkowie-
nia polityki społecznej, obserwowany od trzech dekad 
w Europie. Coraz mniej wydolne fi nansowo i organi-
zacyjnie państwo (m.in. ze względu na kryzys gospo-
darczy, ale także z powodu niewydolności instytucji 
– March, Olsen, 2009) oraz jego instytucje potrzebują 
wsparcia rynku i społeczeństwa obywatelskiego w pro-
dukcji, a także dostarczania usług społecznych, w tym 
reintegracji społeczno-zawodowej. Państwo nadal będzie 
odgrywać istotną rolę w legislacji, programowaniu, ko-
ordynacji, współfi nansowaniu i zarządzaniu usługami 
społecznymi, ale nie w produkcji i dostarczaniu usług, 
które to obszary powierzane będą coraz częściej NGO’s, 
podmiotom rynkowym oraz instytucjom ekonomii spo-
łecznej (Grewiński, Kamiński, 2007). W tym sensie 
koncepcja „państwa usług społecznych” jest koncepcją 
pragmatyczną, odnoszącą się przede wszystkim do lo-
kalnego i regionalnego osadzenia polityki społecznej 
jako działalności w konkretnym środowisku społecznym 

i gospodarczym, bliższym obywatelowi. Usługi społecz-
ne, te tradycyjne i nowe (których rodzajów i typów mo-
żemy sobie jeszcze nie uświadamiać) będą produkowane 
i dostarczane przez lokalne instytucje różnych sektorów, 
a w przypadku ich fi nansowania coraz częściej będzie 
dominował model fi nance mix (mieszane fi nansowanie 
pochodzące ze środków budżetu państwa, samorządów 
terytorialnych, środków własnych klienta, instytucji 
ubezpieczeniowych, innych źródeł).

Usługi społeczne mogą być przyszłościowym 
modelem welfare state także z tego względu, że poprzez 
realizację lokalnej polityki społecznej i zastosowanie na 
przykład metody community organizing mogą włączać róż-
norodnych interesariuszy, w tym społeczności lokalne 
w proces programowania, realizacji i oceny lokalnej poli-
tyki społecznej w duchu współodpowiedzialności za do-
brobyt społeczny i jakość życia społeczeństwa. Poprzez 
włączanie i partycypację wielu interesariuszy lepiej moż-
na rozłożyć ryzyka socjalne na różnych aktorów społecz-
nych (podmioty, instytucje społeczne), którzy poprzez 
coraz bardziej zindywidualizowane i profesjonalne usługi 
rozwiązują stare i nowe problemy społeczne. Jest to sy-
stem bardziej elastyczny i bardziej adaptacyjny, chociaż 
znacznie trudniejszy do zarządzania, koordynacji i re-
alizacji montażu fi nansowego. Z tego też powodu przy 
modelowaniu sytemu polityki społecznej w kierunku roz-
wijania usług społecznych i socjalnych preferowane by-
łoby reformowanie organizacji samorządu terytorialnego 
w duchu governance z większym wykorzystaniem hory-
zontalnych struktur instytucjonalnych i organizacyjnych, 
a nie tylko wertykalnych z pozycji paternalizmu państwa 
(government). W takim modelu łatwiej byłoby o obywa-
telskie zaangażowanie i uczestnictwo oraz pobudzanie 
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społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, 
czego w Polsce w dalszym ciągu bardzo brakuje.

Na rozwój usług społecznych pozytywny wpływ 
powinien mieć rosnący potencjał klasy średniej, która 
jest w stanie partycypować w kosztach otrzymywanych 
usług społecznych i zgadza się na to, żeby zindywiduali-
zowane usługi społeczne i socjalne wysokiej jakości były 
w części współpłatne. Świadczyć o tym może chociażby 
dynamiczny rozwój płatnych usług edukacyjnych czy 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych oraz SPA. Także upo-
wszechnianie się idei ekonomii społecznej i społecznie 
odpowiedzialnego biznesu pozytywnie może wpływać 
na ekonomizację usług i odchodzenie od traktowania ich 
jako kategorii wyłącznie gospodarczej. Ponieważ funkcje 
nowej polityki społecznej powinny dotyczyć całego spo-
łeczeństwa a nie tylko grup ryzyka socjalnego lub osób 
zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem (Giddens, 
2009; Morel, Palier, Palme, 2012), nowy model państwa 
usług społecznych (social services state) jest wiązany zarów-
no z asekuracyjną funkcją państwa w stosunku do grup 
defaworyzowanych, jak i z aktywizmem na rzecz całego 
społeczeństwa, co przybliża go do koncepcji welfare system 
(Grewiński, 2009).

Obszar usług społecznych powinien być po-
zytywnie traktowany również dlatego, że jest to 
wzrostowy sektor gospodarczy i rynku zatrudnienia 
(szczególnie kobiet), co może poprawiać sytuację na 
lokalnych rynkach pracy. Wiele usług jest sprzężo-
nych z obszarem produkcji i nowych technologii, co 
może przyczyniać się do napędzania koniunktury go-
spodarczej i rozwoju sektora IT.

Wspomniane argumenty to tylko wybrane ele-
menty procesów wpływających na wykreowanie modelu 
„państwa usług społecznych”, w którym inwestycyjna, 
aktywna i wielosektorowa polityka społeczna stanowią 
ważne ogniwo efektywnych rozwiązań włączających 
niewykorzystane zasoby ludzkie w procesy aktywnego 
działania. Ludzie znajdujący się poza rynkiem pracy 
z defi cytami socjalnymi mają w tym modelu (poprzez 
rozbudowane usługi społeczne i socjalne) więcej moż-
liwości wyjścia ze swojej trudnej sytuacji społecznej 
i rynkowej, aniżeli w modelu transferowania im tylko 
i wyłącznie świadczeń fi nansowych i/lub rzeczowych.

Należy przy okazji podkreślić, że usługi społecz-
ne (szczególnie te osobiste) uchodzą generalnie za nie 
poddające się standaryzacji. Standaryzować można in-
stytucje, procedury, zasoby, ale nie same usługi. Jest to 
o tyle istotne, że w Polsce aktualnie trwają prace nad 
próbą wystandaryzowania wielu usług, co spotyka się 
z dyskusją wśród ekspertów, na temat celowości i moż-
liwości unormowania tych zagadnień. Cechą podejścia 
usługowego jest ich lokalny (najwyżej regionalny) cha-
rakter w przeciwieństwie do tradycyjnych centralnych 
systemów zabezpieczenia społecznego (mikro i mezzo 
poziom). W Polsce i w wielu innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej w dalszym ciągu mamy przede 
wszystkim model silnego makrosystemu zabezpieczenia 
społecznego przy niewielkim modelu lokalnych usług 
w pomocy społecznej (opóźnienie sektora usług w sto-
sunku do systemu zabezpieczenia społecznego). Jak wy-
nika z porównań międzynarodowych stosunek wydatków 
na usługi społeczne do wydatków w ramach transferów 
świadczeń pieniężnych sytuuje Polskę na jednym z ostat-
nich miejsc w Europie (Polska 0,3 do 1; a na przykład 
Szwecja ma ten stosunek na poziomie 1:1).

Wybrane dylematy rozwoju usług 
społecznych w Polsce

Czy model „państwa usług społecznych” 
może być realnym, przyszłościowym modelem reali-
zacji polityki społecznej i zastąpić tradycyjne welfare 
state? Szczególnie w Polsce, gdzie mamy do czynienia 
z licznymi opóźnieniami wynikającymi z transfor-
macji ustrojowej. Z uwagi na fakt, że w Europie są 
kraje, które mają zrównoważone wydatki (nakłady/
inwestycje) na usługi społeczne w stosunku do świad-
czeń i transferów pieniężnych, być może szansa na 
stworzenie takiego modelu byłaby także w Polsce, ale 
należałoby zapewne włożyć wiele wysiłku w zmianę 
świadomości i reorganizację polityki społecznej. Być 
może należałoby rozważyć przygotowanie „Narodo-
wej Strategii Usług Społecznych”, która mogłaby ope-
racjonalizować priorytety i działania w kierunku roz-
woju różnorodnych usług społecznych i socjalnych, 
na przykład w systemie pomocy i integracji społecz-
nej, ekonomii społecznej, rynku pracy czy edukacji. 
Strategia taka poprzez krajowy budżet socjalny mo-
głaby równoważyć strategię redystrybucji dochodów 



9    

w systemie zabezpieczenia społecznego ze strategią 
usługową. W budżecie socjalnym, który miałby cha-
rakter zadaniowy można byłoby zintegrować wszyst-
kie wydatki socjalne państwa z funduszami celowymi 
i składkowymi, a także ukazywać zarówno wydatki 
socjalne, jak i wpływy do budżetu z tzw. inwestycji 
społecznych. Aby takie rozwiązanie wprowadzić trze-
ba byłoby jednak bardzo dużej determinacji i woli 
politycznej, jednomyślności władz centralnych, regio-
nalnych i lokalnych oraz rządomyślności (governmenta-
lity). Zupełnie inne musiałoby być ustawienie zakresu 
udostępniania usług przez sektor publiczny w kierun-
ku pluralizacji dostawców i producentów usług (welfare 
pluralism – Grewiński, 2009). Należałoby też zmienić 
rolę odbiorcy z petenta w kierunku współdecydujące-
go i koproducenta usługi (zasada uno actu – produk-
cja usługi pokrywa się w tym samym czasie z jej kon-
sumpcją – Evers, Heinze, Olk, 2011).

Wydaje się, że w najbliższej przyszłości płynna 
i coraz mniej stabilna rzeczywistość społeczna, gdzie 
coraz bardziej chwiejne są tradycyjne struktury polityk 
publicznych, będzie wymuszała rozwój usług, które 
będą buforem poczucia stabilności i jakości życia. Aby 
jednak systemy polityki społecznej były w większym 
stopniu oparte na usługach należałoby rozwiązać licz-
ne dylematy, które zestawiono w punktach.

1.  W Polsce istnieje podnoszony przez wielu eksper-
tów problem nieadekwatnych do aktualnych po-
trzeb systemów polityki społecznej. Zarówno sy-
stem pomocy i integracji społecznej, jak i system 
polityki rynku pracy, ale też wiele innych systemów 
(edukacja, nauka, system rehabilitacji osób niepeł-
nosprawnych, systemem zdrowia i opieki długoter-
minowej) już od dłuższego czasu instytucjonalnie 
i z punktu widzenia świadczeń i usług nie odpowia-
dają na współczesne zapotrzebowanie społeczne. 
W gruncie rzeczy systemy te są coraz mniej wydolne 
i w coraz mniejszym stopniu prowadzą do celów, do 
których zostały powołane. Na szczęście rząd pro-
wadzi aktualnie w poszczególnych ministerstwach 
prace nad reformami na przykład systemów pomo-
cy i integracji społecznej czy rynku pracy i należy 
wierzyć, że nowe ustawodawstwo socjalne zostanie 
zaprojektowane w taki sposób, aby wprowadzić 

istotne zmiany w kierunku rozwoju usług socjal-
nych i personalnych, wyprzedzająco do problemów 
społecznych (profi laktyka i prewencja a następnie 
interwencja), które będą się nasilać w najbliższej 
przyszłości (starzenie się społeczeństwa, kryzys tra-
dycyjnej rodziny, migracje, choroby cywilizacyjne, 
bezrobocie młodych, wielokulturowość).

2.  W Polsce brak jest wielu usług socjalnych sprawdzo-
nych za granicą, takich jak na przykład Home Care 
i Medical Center, Jeden Guzik, Złap Oddech, Behin-
dertezuschussemassnahmen, opieka nocna, opieka 
w czasie urlopów. Niektóre innowacyjne rozwiązania 
testuje się w dużych miastach w Polsce, ale potrze-
ba tu mainstreamingu do centralnej polityki społecz-
nej. Tymczasem przemiany demografi czne wymuszą 
w najbliższym czasie konieczność rozwijania usług 
dla najmłodszych i dla seniorów, przy coraz większym 
zapotrzebowaniu na różne usługi komercyjne przez 
rosnącą, pracującą klasę średnią w wieku aktywności 
zawodowej. Społeczne uznanie usług społecznych 
(szczególnie socjalnych) jest ciągle niewielkie – stąd 
też niska świadomość potrzeb w tym zakresie.

3.  Interaktywny charakter usług i podmiotowe trakto-
wanie odbiorcy jako współproducenta usługi (empo-
werment), międzyludzka forma świadczenia pomocy 
i profesjonalizacja pracy, wymuszają konieczność 
odpowiednich kwalifi kacji i umiejętności od pracow-
ników służb społecznych. W najbliższej przyszłości 
trzeba będzie przemyśleć holistyczny system eduko-
wania służb społecznych w kierunku wiedzy na temat 
programowania i planowania usług oraz zarówno za-
rządzania i koordynacji nimi, jak i ich realizacji. Po-
trzeba będzie rozwijać programy edukacji przez prak-
tykę (przez działanie), jak również metody wsparcia 
służb społecznych w postaci superwizji, coachingu, 
mentoringu czy tutoringu. Należałoby już teraz 
w programach kształcenia służb społecznych wyeks-
ponować usługi społeczne, tak aby zaszczepiać w pra-
cownikach socjalnych i innych służbach to podejście.

4.  Programowanie i projektowanie rozwoju usług spo-
łecznych powinno mieć charakter środowiskowy 
i lokalny, ze względu na bardzo wyraźne różnice mię-
dzy dużymi aglomeracjami, miastami, miasteczkami 
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i wsią, a także z uwagi na różne problemy, potrzeby 
i cechy kulturowe różnych regionów polskich. Istnia-
łaby zatem konieczność przemyślanej decentralizacji 
i demonopolizacji usług społecznych ze względu na 
nierówne samorządy i słabość sektora pozarządowe-
go w wielu miejscach Polski oraz nieufność do insty-
tucji rynkowych.

5.  Aby usługi społeczne mogły być rozwijane przez 
podmioty polityki społecznej należy przełamać 
liczne obawy związane z tym, że usługi są postrze-
gane przez niektórych jako narzędzie ekonomizacji 
i menedżeryzacji polityki społecznej. Niektórych 
ekspertów i praktyków odstrasza od zaakceptowa-
nia podejścia opartego na usługach to, że usługi są 
zazwyczaj standaryzowane, owskaźnikowane, i że 
istnieją wokół nich liczne sformalizowane proce-
dury. Gubi się natomiast to, co jest istotą relacji 
pomocniczej, czyli zaufanie, podmiotowe i godne 
traktowanie odbiorcy. Ponadto zarzuca się usługom 
ich krótkotrwały charakter i doraźność oraz defi cyt 
kompleksowego podejścia do odbiorcy.

6.  Zagrożeniem dla rozwoju usług społecznych, szcze-
gólnie ich integracji, jest to, że w Polsce brak jest do-
statecznej koordynacji i współdziałania pomiędzy in-
stytucjami i systemami polityki społecznej; współpra-
ca i partnerstwo niejednokrotnie stały się procedurą 
do „odhaczenia” w dokumentach programowych lub 
pod środki unijne, a nie rzeczywistą platformą wy-
miany doświadczeń, idei, wspólnego realizowania po-
lityki społecznej na przykład na szczeblu lokalnym.

7.  W Polsce w dalszym ciągu brak jest wiedzy i świa-
domości o kosztach zaniechań w dziedzinie rozwo-
ju usług społecznych, a szerzej polityki społecznej. 
Nie występuje, tak jak ma to miejsce w Niemczech, 
krajowy socjalny budżet zadaniowy (Auleytner, Gre-
wiński, 2001) – gdzie ukazuje się zarówno wydat-
ki na cele socjalne, jak i wpływy z tych inwestycji 
– bo tak traktuje się te wydatki socjalne (szczegól-
nie te dotyczące usług społecznych). Wprawdzie 
podejmowane są pilotażowe, innowacyjne pro-
jekty mierzenia zaniechań w polityce społecz-
nej (np. projekt kalkulatora kosztów zaniechań 

społecznych w województwie mazowieckim – projekt 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej), jed-
nak nie znamy jeszcze ich rezultatów.

Czy możemy pokusić się już 
o rekomendacje?

W celu rozwoju usług społecznych i socjal-
nych w Polsce przedstawiono w punktach wybrane, 
subiektywne rekomendacje:

1.  Gminny system pomocy społecznej (w dużej części 
w dalszym ciągu opieki) należałoby zastąpić gmin-
nym systemem lokalnej polityki społecznej z wyraź-
nym podziałem na administrację pomocy społecznej 
i świadczeń rodzinnych oraz na zespół koordynujący 
i zarządzający usługami społecznymi. Administracja 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pełniła-
by funkcje wypłacania zasiłków i transferu innych 
świadczeń o charakterze fi nansowym i rzeczowym, 
natomiast zespół koordynujący i zarządzający usłu-
gami społecznymi powinien organizować cały proces 
planowania, delegowania i nadzorowania nad usłu-
gami społecznymi, produkowanymi i dostarczanymi 
przez różne sektory i instytucje (organizacje poza-
rządowe i wyznaniowe, podmioty ekonomii spo-
łecznej, także biznes odpowiedzialny społecznie). 
Przygotowywana obecnie reforma systemu pomocy 
społecznej w MPiPS zdaje się iść w tym kierunku, co 
jest z pewnością pozytywnym prognostykiem.

2.  Stymulowanie rozwoju usług społecznych może przy-
nieść, jak sądzę, tysiące nowych miejsc pracy, głównie 
dla kobiet i osób młodych z wykształceniem huma-
nistycznym i społecznym. Jest to związane z faktem, 
że w Polsce potrzebujemy – z jednej strony – rozwo-
ju wysokiej jakości usług opiekuńczych, pielęgnacyj-
nych, sanitarnych, towarzyszenia, wsparcia, pomocy 
w domu; z drugiej strony potrzebujemy rozwijania 
usług reintegracji społecznej i zawodowej, które po-
zwolą na integrację z rynkiem pracy. To usługi spo-
łeczne i socjalne mogą być kołem zamachowym dla 
rozwoju gospodarki społecznej (i miejsc pracy w za-
wodach społecznych). Mogłoby się to stać strate-
gicznym kierunkiem stymulowania rozwoju nowych 
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miejsc pracy społecznie użytecznych w kontekście 
kryzysu demografi cznego, gospodarczego i rodziny.

3.  Koniecznością staje się skatalogowanie i przyjęcie 
prawnych defi nicji usług użyteczności publicznej, 
społecznych, socjalnych i osobistych. Usługi, które 
są w literaturze przedmiotu najczęściej defi niowane 
jako niematerialne świadczenia, które są adresowa-
ne bezpośrednio do osób lub gospodarstw domo-
wych, nie posiadają w Polsce konkretnych odnie-
sień prawnych, w związku z tym każdy rozumie 
przez nie różne formy interwencji. 

4.  Postępujące urynkowienie usług społecznych (np. 
aktualnie przygotowywana reforma polityki rynku 
pracy i pomocy społecznej) oraz indywidualizacja 
potrzeb w obszarze klasy średniej i wyższej będzie 
wpływała na tworzenie się rynku usług konsumen-
ckich, a nawet usług ekskluzywnych, dlatego też 
sektor publiczny powinien zabezpieczać tzw. usługi 
podstawowe. Potrzeba zatem stworzenia katalogu 
usług społecznych i socjalnych, które mają charakter 
odpłatny lub współpłatny przez samych odbiorców. 

5.  Zdyskontowanie rezultatów projektów systemo-
wych PO KL w zakresie polityki społecznej poprzez 
dokładną analizę produktów i ich potencjalnej im-
plementacji do głównego nurtu polityki społecznej 
(centralnej i regionalnej) jest konieczne w kontek-
ście rozwoju usług społecznych. Zaniechanie wyko-
rzystania rezultatów projektów systemowych było-
by wielką stratą, zarówno fi nansową, jak i czasową, 
tym bardziej, że wiele projektów dotyczyło standa-
ryzacji usług i ich jakości. 

6.  Pod dyskusję ekspercką należałoby poddać formę 
i głębokość standaryzacji usług społecznych i socjal-
nych. Z literatury przedmiotu wiemy, że usługi spo-
łeczne i socjalne, szczególnie te personalne, rzadko 
kiedy dają się wystandaryzować (Evers, Heinze, Olk, 
2011). Raczej można standaryzować otoczenie insty-
tucjonalne samej usługi i infrastrukturę wokół usług, 
aniżeli same usługi. Dlatego powinno się raczej mode-
lować usługi niż je standaryzować.

7.  Należałoby ponownie przemyśleć ideę i sens uwol-
nienia zawodu pracownika socjalnego i stworzenia 
Agencji Pracy Socjalnej, co mogłoby skutkować 
większą elastycznością i konkurencyjnością zawo-
dową tej służby społecznej. Oderwanie pracowni-
ków socjalnych od OPS-ów, PCPR-ów czy innych 
podmiotów publicznych mogłoby pozytywnie 
wpłynąć na międzysektorowe przemieszczanie się 
pracowników socjalnych i rozwój różnych form tej 
pracy na przykład pracy środowiskowej czy z ro-
dziną. Oczywiście istnieją także liczne ryzyka w tej 
kwestii związane m.in. z degradacją tej służby przez 
lokalne gremia.

8.  Rozwój usług społecznych mogłoby przyspieszyć 
wprowadzenie bonów opiekuńczych (dla osoby star-
szej lub niepełnosprawnej na zakup usług środowi-
skowych lub w instytucji całodobowego wsparcia), 
a także rozwój pracy socjalnej (działania pracowni-
ka socjalnego, asystenta rodziny), postawienie na 
usługi środowiskowe (grupy samopomocowe, dzien-
ne formy aktywizujące, dzienne formy opiekuńcze) 
czy pomoc nieformalną (sąsiedzka, krewniacza).

9.  Z uwagi na defi cyt środków publicznych, usłu-
gi społeczne powinny bazować na modelu fi nance 
mix, czyli mieszanych formach współfi nansowania. 
Aby taki system mógł sprawnie działać potrzeba jest 
montażu fi nansowego środków pochodzących z bu-
dżetu państwa lub funduszy celowych, środków sa-
morządowych i prywatnych, a także środków europej-
skich. Wymaga to jednak dobrej organizacji i współ-
pracy wszystkich interesariuszy.
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Miejsce usług socjalnych 
w systemie pomocy społecznej

Z Joanną Staręgą-Piasek rozmawia 
Mirosław Grewiński

Mirosław Grewiński, redaktor naczelny „Empo-
werment”: Chciałbym zacząć rozmowę od pytania 
o to, jak Pani, osoba z ogromnym doświadczeniem 
i wiedzą o pomocy społecznej w Polsce, zdefi nio-
wałaby współczesne usługi społeczne i socjalne? 
Komisja Europejska proponuje nawet taki termin 
jak „usługi użyteczności publicznej”, czy też „usłu-
gi interesu publicznego”, natomiast w Polsce uży-
wamy terminów „usługi społeczne” i „usługi so-
cjalne”. Jak Pani zdefi niowałaby te usługi? 

Dr Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Insty-
tutu Rozwoju Służb Społecznych: Zacznę od refl eksji, 
którą jestem przepełniona, kiedy sięgam po nowe publi-
kacje z polityki społecznej. Mamy ogromny bałagan ter-
minologiczny, nie mamy dyscypliny językowej, bardzo 
często używamy tych samych słów, tych samych pojęć, 
mając na myśli zupełnie co innego. Widać to przy róż-
nych sporach, które zwykle są jałowe, bo spierający się 
mówią o tym samym, nazywając od nowa jakieś zjawi-
sko albo nawet nie znając szerszego kontekstu pojęcia 
którego używają. Wydaje mi się, że takie uporządkowa-
nie języka dla polityki społecznej, ochroni tę dyscyplinę 
i pomoże w nadaniu jej pewnej rangi, również wśród teo-
retyków nauk społecznych, czy też szerzej – nauk huma-
nistycznych. Ta troska o język jest bardzo ważna. Proszę 
zwrócić uwagę, jak bardzo poddajemy się pewnym mo-
dom językowym. W zależności od różnych dokumen-
tów unijnych, w których używane jest na przykład poję-
cie „wykluczeni”. Po kilku latach obserwujemy znudze-
nie autorów, którzy w kolejnym dokumencie używają 
zamiennie pojęć „wykluczeni” i „wkluczeni”. Po jakimś 
czasie będzie moda na jeszcze inne pojęcie. Czasami 

dosłowne tłumaczenia z angielskiego nie są do końca ko-
munikatywne i tworzą osobne byty. Nie chodzi mi o to, 
żeby nie używać nowych pojęć, tylko o to, by ich używać 
ze zrozumieniem. W komunikacji jest ważne, żebyśmy 
mówili o tym samym. Podobny problem jest z usługami 
społecznymi – są zróżnicowaną ofertą, która ma służyć 
pewnym celom, które stawia sobie polityka społeczna 
w tej części działań praktycznych. Bez odpowiedzi na 
pytanie, jakie chcemy żeby było społeczeństwo (a chce-
my, żeby było: aktywne, bez fobii, otwarte na innowa-
cyjność, pewne zmiany, twórcze, odpowiedzialne, współ-
odpowiedzialne, solidarne, miało poważny stosunek do 
instytucji państwa, które są instytucjami skierowanymi 
ku społeczeństwu, żeby kontrola społeczna była spra-
wowana i szanowana – nie tylko formalna kontrola wy-
nikająca z takich czy innych przepisów prawnych), nie 
uciekniemy przed pewnym modelem polityki społecz-
nej. Wydaje mi się, że obecnie brak politykom społecz-
nym pewnej dyskusji nad modelem społecznym, dosyć 
precyzyjnie określonym i pewnej zgody na ten model. 
Spieramy się o instrumenty, o charakter usług socjal-
nych, bo te usługi socjalne mają służyć i zaspokajaniu 
potrzeb i rozwojowi różnych grup społecznych oraz two-
rzeniu takiego modelu społeczeństwa, o którym wspo-
mniałam. Nie może więc być tak, że usługi społeczne, 
czy też ich rozwój, w jakiś sposób zagrażają kategorii 
służb społecznych, ponieważ w szerokim rozumieniu 
służb społecznych, dostarczyciele usług to osoby, które 
pomagają właściwie skonsumować ofertę, którą państwo 
(społeczeństwo, władza i terytorium – pozostaję przy 
klasycznej, niedyskusyjnej kategorii państwa) i służby 
społeczne (te które obecnie znamy) są zarówno part-
nerami do tworzenia pewnego modelu społecznego 
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(modelu funkcjonowania społeczeństwa, pewnych war-
tości w tym społeczeństwie preferowanych), jak i partne-
rami do tworzenia instrumentarium, ponieważ w moim 
rozumieniu usługi nie są niczym innym niż ustrukturali-
zowanymi elementami modelu społecznego. Jeżeli chce-
my osiągnąć odpowiedzialność i samodzielność rodzin, 
jeżeli chcemy doprowadzić do równego podziału ról 
w rodzinie, jeżeli chcemy żeby wszyscy pamiętali o tym, 
że kiedyś będą starzy i muszą oszczędzać na swoją sta-
rość, a nie tylko oczekiwać, że fakt długiego życia będzie 
równoznaczny z dostarczaniem wszystkich dostępnych 
dóbr, jeżeli chcemy, żeby sprawowano kontrolę społecz-
ną, to musimy tworzyć aktywne społeczeństwo.

M.G.: Wspomniała Pani, że błędnie rozumiemy 
niektóre terminy. Wskazała Pani, że pojęcia (zwłasz-
cza te nieadekwatne) zmieniają nasze postrzeganie 
rzeczywistości. Dla przykładu, Niemcy mają bardzo 
precyzyjny język defi niowania zagadnień społecz-
nych, wpisany w najważniejszy kodeks socjalny 
(Sozialgesetzbuch) i pomimo tego, że tak jak my ko-
rzystają z funduszy unijnych (cała wschodnia część 
Niemiec), to bardzo precyzyjnie defi niuje się u nich 
każdą kategorię dotyczącą instrumentów i usług. 
Czy nie jest więc tak, że po 24 latach od rozpoczecia 
przemian w Polsce z jakiegoś powodu nie odrobi-
liśmy tego zadania domowego i nadal nie umiemy 
ujednolicić chaosu socjalnego i terminologii?

J.S-P.: Pierwsza moja odpowiedź – oczywiście, że nie 
odrobiliśmy lekcji, druga – „wyższej matematyki” nie 
nauczymy się z dnia na dzień. We wspomnianej kwestii 
24 lata to bardzo mało. Patrząc na to, jak działają samo-
rządy, ile różnego typu inicjatyw ma miejsce w różnych 
środowiskach lokalnych można śmiało powiedzieć, że 
zrobiliśmy ogromny skok naprzód. Często nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, jak wyglądało życie 20 czy 25 lat 
temu, jakim językiem się posługiwaliśmy, jaki zwerba-
lizowany lub niezwerbalizowany model społeczeństwa 
kształtowaliśmy, jak wyglądały stosunki społeczne. Dla 
przykładu, czy pojęcie „robotnik” istnieje w polityce 
społecznej? Nie. Czy to znaczy, że nie ma robotników? 
Proszę zwrócić uwagę na to, że to sprawa nie tylko ję-
zyka. Ten odkłada się w naszej mentalności. Nie odro-
biliśmy lekcji nie przez zaniechanie, ale dlatego że po-
znanie „wyższej matematyki” wymaga kilku dobrych lat 

i konsekwencji, której nam brakuje. Mój największy za-
rzut wobec polityków społecznych to brak konsekwencji. 
Przykład nazwy ustawy o bezrobociu, która to ustawa 
zmieniła nazwę na promocję zatrudnienia, wcześniej 
przechodząc kilkanaście innych wariantów określeń. Czy 
musimy promować zatrudnienie? Czy fakt pracy nie jest 
wartością pożądaną? Wróżę, że następna ustawa będzie 
miała jeszcze inną nazwę. To w bardzo ogólny sposób 
pokazuje bariery i dowodzi braku konsekwencji.

M.G.: Czy nie jest tak, że szukamy pozytywnych 
nazw? Przykład: wykluczony – wkluczony społecz-
nie czy bezrobotni – niezatrudnieni. Czy tak samo 
jest w przypadku świadczeń społecznych? Od środ-
ków fi nansowych, pomocy rzeczowej idziemy powo-
li w kierunku rozwijania usług społecznych. Polska 
polityka społeczna jest jednak ciągle w paradygmacie 
zabezpieczania ryzyka materialnego, zabezpieczania 
dochodów. Czy widzi Pani w usługach, które chcemy 
rozwijać, alternatywę dla świadczeń, czy być może 
powiązanie ich ze świadczeniami fi nansowymi?

J.S-P.: Mówiąc o braku konsekwencji i poddawaniu 
się różnym modom w działaniu nie zauważamy, że spo-
łeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, że czasami nie 
można aktywizować ludzi czy zmieniać relacji w rodzinie 
jeżeli nie będzie chleba na stole. Najpierw – stymulując 
do zarobienia na chleb – powinniśmy (co zresztą robią 
konsekwentnie Niemcy) wzbogacać ofertę usług, a nie 
wymieniać jedno na drugie. Polityka społeczna, pomoc 
społeczna – nie są to samodzielne nauki. Bazują na in-
nych dyscyplinach społecznych i niezależnie od tego, jak 
bardzo nie chcielibyśmy być innowacyjni, nie możemy 
składać oferty społeczeństwu, dopóki nie damy sobie od-
powiedzi na pytanie, jacy są ludzie. Cała praca socjalna 
i wyższość służb społecznych polega na tym, że w ra-
mach pracy socjalnej służby społeczne również edukują. 
Nie przymuszają, ale zachęcają do uświadamiania sobie 
potrzeb. Jeżeli mówimy o tym, że w obrębie polityki spo-
łecznej istnieje konieczność współdziałania różnych osób 
i instytucji, to przecież nauczyciel, lekarz czy telewizja są 
partnerami dla pracowników socjalnych w rozbudzaniu 
potrzeb, pokazywaniu alternatywnych rozwiązań.

M.G.: Zgadzam się z Panią w tym, że wielosek-
torowa polityka społeczna jest ważna, i że Niemcy 
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rozwijają usługi. Tam większość usług jest jednak 
dostarczana przez organizacje pozarządowe. Tym-
czasem w Polsce mówi się o słabej kondycji społe-
czeństwa obywatelskiego. Stąd pytanie, kto miałby 
te usługi dostarczać?

J.S-P.: Jest tutaj pewnego rodzaju zaciemnienie obra-
zu w stwierdzeniu, że w Niemczech jest to tylko sektor 
pozarządowy. Proszę zwrócić uwagę na drobiazg jakim 
jest fi nansowanie sektora pozarządowego. Państwo two-
rzy standardy, państwo bardzo starannie kontroluje wy-
datki i sposób wydatkowania. Chciałabym zapropono-
wać dwa sposoby rozumienia usług społecznych: świad-
czone na rzecz społeczeństwa i przez społeczeństwo 
(pomoc sąsiedzka, rodzinne domy pomocy społecznej, 
rodzina zastępcza). Uważam, że w rozwoju usług socjal-
nych, o których teraz mówimy, ważny jest samorząd.

M.G.: Zgoda, że fi nansowanie powinno pocho-
dzić również ze strony państwa. W Niemczech 
właśnie tak to wygląda. Czy jest Pani za tym, aby 
sektor publiczny w całości fi nansował usługi so-
cjalne?

J.S-P.: To zależy od tego, o jakich usługach mówimy i do 
kogo są one kierowane. Jeżeli mówimy o rodzinach zastęp-
czych, to dziecko czy patologiczna rodzina nie zapłacą, tę 
odpowiedzialność za dysfunkcyjną rodzinę bierze na sie-
bie państwo. Jeżeli mówimy o starszych ludziach, w usłu-
gach pielęgnacyjnych uczestniczy rodzina i sama osoba za-
interesowana, gdyż pojawia się ryzyko, w którym znajduje 
się starsza osoba przez sam fakt starości...

M.G.: Według Pani wystarczy mieć motywację, 
jeżeli chodzi o dostarczanie kompleksowej usługi?

J.S-P.: Jednym wystarcza, innym nie. Na tym polega 
ogromna trudność, że tak jak służbom społecznym czy 
pracownikom socjalnym, tak i politykom społecznym 
niezbędna jest wyobraźnia. Szkodzi tutaj zamykanie się. 
Jeżeli mówimy o usłudze społecznej: widzimy bogatego 
syna, któremu nikt nie zapłaci za usługę społeczną, ale 
widzimy też starego, samotnego ojca, któremu trzeba tę 
usługę dać. Bardzo często ekonomiści mówią: po co ma-
cie taki szeroki zakres zasiłków, doprowadźmy do tego, 
że jest minimum egzystencji, czy też socjalne, które się 

„rozdaje”. Ale wielość usług i wielość rozwiązań dowodzi, 
że jedynie szeroki wachlarz jest w stanie odpowiedzieć 
na zróżnicowane potrzeby, jakie się pojawiają. Wracam 
do Pańskiego poprzedniego pytania: czy rozwój usług za-
graża służbom? Nie, bo w moim przekonaniu pomiędzy 
osobą a rodziną i szeroką ofertą usług jest niezbędny po-
średnik w postaci pracownika socjalnego. Śmiałabym po-
wiedzieć, że przyczyną braku samowystarczalności osób 
oraz rodzin jest bezradność i u jej podstaw leżą ubóstwo, 
bezrobocie i choroba. Problem polega na tym, że pomoc 
społeczna zajmuje się tak naprawdę osobami bezradny-
mi. Oczywiście gdybyśmy tak to zapisali w ustawie nigdy 
nie przeszłaby przez drogi legislacyjne. Tak naprawdę, 
jeżeli mówimy językiem nieprawniczym, nieustawowym, 
to służby społeczne są pośrednikiem między ludźmi bez-
radnymi a państwem. W innym przypadku, jeżeli nie jest 
się bezradnym, to wespół z rodziną, przyjaciółmi i bliski-
mi znajdzie się rozwiązanie problemu.

M.G.: Była Pani współtwórczynią systemu pomocy 
społecznej w Polsce, od lat kształci Pani pracowników 
socjalnych, jest Pani analitykiem, który od lat monito-
ruje kwestie rozwoju tego systemu. Na jakie wskaza-
łaby Pani perspektywy i bariery, które mogą sprzyjać 
rozwojowi usług socjalnych, albo je utrudniać?

J.S-P.: Po pierwsze, w moim przekonaniu, określoną 
funkcję miała spełnić pomoc społeczna i ustawa o po-
mocy społecznej, która miała być precyzyjnie określona. 
Ta ustawa musiała odpowiadać na bieżące potrzeby, ale 
też pójść na przód. Cały zespół, który nad nią praco-
wał szukał pewnej równowagi. Pomoc społeczna została 
tam określona jako działalność państwa. Minęły 23 lata 
i powinna zostać zmieniona defi nicja pomocy społecz-
nej. Należy sprecyzować, co jest zadaniem państwa, a co 
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nie. Należy inaczej zdefi niować pomoc społeczną i zasta-
nowić się, gdzie ją umieścić. Trzeba zadać sobie pytanie, 
czy pomoc społeczna rzeczywiście ma nadrabiać niekom-
petencje innych polityk publicznych? 

M.G.: Jak Pani widziałaby ten model w przyszło-
ści biorąc pod uwagę założenia reformy Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej?

J.S-P.: Pierwszy krok – to dość wymijająca odpowiedź 
– należy dokonać wnikliwej oceny, jaki jest rzeczywisty 
stan pomocy społecznej, jakie są obecnie jej zasoby, które 
z nich są niedostateczne i wymagają wsparcia. W nowych 
założeniach, w których jest bardzo dużo pozytywnych 
rzeczy, brakuje oczekiwań społecznych wobec pomocy 
społecznej, które defi niują jej działalność w obszarze pro-
fi laktyki. Pomoc społeczna powinna działać profi laktycz-
nie w różnych obszarach: w dziedziczeniu biedy, dziedzi-
czeniu różnych dysfunkcji. Pomoc społeczna powinna 
mieć do tego odpowiednie instrumenty – sam wywiad 
i konstatacja o sytuacji rodziny nie pozwalają na to, aby 
pracownik socjalny uruchamiał działalność profi laktycz-
ną. Brakuje mi wspomnianych instrumentów. Pojawia się 
pojęcie profi laktyki, ale powinny być wskazane instru-
menty, którymi pracownik socjalny mógłby operować. 
Bardzo ważną rzeczą z teoretycznego punktu widzenia 
był kontrakt socjalny, inne ustawienie relacji pracownik 
socjalny – rodzina, czy też osoba, na rzecz której świad-
czy się pomoc. Przy rozwiniętym systemie, wielości usług 
społecznych, można sięgać po różne instrumenty.

M.G.: Czy oznacza to, że nie powinniśmy kreo-
wać jednej ustawy na poziomie kraju, tylko zrobić 
tak, jak mają niektóre kraje europejskie, na przy-
kład Hiszpania, zdecentralizować system decydo-
wania o świadczeniach na poziomie regionalnym?

J.S-P.: Niekoniecznie, mamy bardzo prosty instrument, 
który zresztą kiedyś funkcjonował w ustawie o pomocy 
społecznej. Były świadczenia obligatoryjne, wówczas to 
była renta socjalna i zasiłek stały. Pracownik socjalny jest 
pośrednikiem pomiędzy bezradną rodziną a państwem 
(ofertą państwa a nie administracji) poprzez pracę socjal-
ną i decyduje o różnego typu świadczeniach. Chcę powie-
dzieć jeszcze o tym, że mówi się, iż „pracownicy socjal-
ni nie powinni wypłacać świadczeń” – to oczywiste, ale 

przyznawać świadczenia – tak. Świadczenie jest począt-
kiem, czy też punktem wyjścia dla pracy socjalnej – coś 
przynoszę, coś daję i czegoś w związku z tym oczekuję. 
Ustawa nigdy nie dobierze świadczenia do sytuacji. Może 
to zrobić tylko pracownik socjalny. Mówił Pan o tym, że 
w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych zajmujemy się 
kształceniem pracowników socjalnych i dla nas pewien mo-
del społeczeństwa jest punktem wyjścia w kształceniu pra-
cowników socjalnych. W moim przekonaniu kształcenie 
pracowników socjalnych znalazło się na dużym zakręcie.

M.G.: Socjologowie zwracają uwagę, że jesteśmy 
społeczeństwem konsumentów, społeczeństwem 
rozwiniętego rynku usług. 70% Europejczyków pra-
cuje w usługach. Z kwestii robotniczej przesuwamy 
ludzi do kwestii pracowniczej. Jak mamy zatem 
edukować pracowników socjalnych do tej zmiany 
społecznej, którą socjologowie nazywają społeczeń-
stwem konsumenckim?

J.S-P.: Pracownicy socjalni są częścią tego społe-
czeństwa – zmianom ulega ich język, stosunek do pod-
opiecznych, defi niowanie roli pracownika socjalnego. 
Moim zdaniem jest potrzebna poważna refl eksja nad 
tym, jak kształcić pracowników socjalnych, ale zaraz 
za tym jest sprawa ich potencjalnej kariery i drogi za-
wodowej. Kończą studia, podejmują pracę i co dalej? 
Robią specjalizacje i co dalej? Czy za tym idzie zmiana 
stanowiska, obszaru czy rodzaju podopiecznych, wy-
sokości wynagrodzenia? Jest cały obszar bardzo zanie-
dbany, jeżeli chodzi o służby socjalne.

M.G.: Czy lekarstwem na problemy służb spo-
łecznych może być superwizja, która prawdopodob-
nie stanie się w przyszłości elementem wspierania?

J.S-P.: Bardzo się niepokoję o superwizję. Jej isto-
tą jest wsparcie w trudnościach wypełniania ról zawo-
dowych pracowników socjalnych, jest ona pewnego 
rodzaju renowacją ducha zawodowego, odnową za-
wodową pracownika socjalnego. Dobrze wykonywa-
na funkcja pracownika socjalnego jest bardzo trudna. 
Z ogromną przykrością mówię, że coraz częściej po-
jawia się sytuacja, w której pracownicy socjalni nie 
stają na wysokości zadania, chowają się za formalne 
przepisy, zajmują się czymś prostym i weryfi kowalnym, 
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jak na przykład wypłata świadczeń w myśl zasady: „jesteś 
bezrobotny, to należy ci się pomoc” – łatwe, społecznie 
akceptowalne, ale jest cały ogromny obszar, który wcale 
nie wymaga pieniędzy, one muszą być w szufl adzie, do 
której ma łatwy dostęp pracownik socjalny, ale nie mu-
szą być na stole w trakcie komunikacji z rodziną wyma-
gającą wsparcia. Coraz częściej pojawiają się problemy 
u osób nieubogich, nie trzeba się chować za ubóstwo – 
dysfunkcja rodziny to świetne pole do pracy socjalnej.

M.G.: Wielu pracowników socjalnych zwraca 
uwagę, że są osoby które nadużywają dobrodziejstw 
systemu, jak sobie z tym problemem radzić?

J.S-P.: W każdym systemie jest 5–10% osób, które 
go nadużywają i dostosowują do swoich potrzeb. Po-
winniśmy to odnotować i dokładnie przeanalizować, 
a następnie reagować, ale nie może się to rzucać cie-
niem na 90% tych osób, które nie nadużywają syste-
mu, nie wykorzystują go. 

M.G.: Nie sposób przy usługach społecznych 
nie wspomnieć o procesie standaryzacji tych 
usług. Standaryzować czy indywidualizować 
usługi? Czy jest to w kontrze do siebie, czy można 
to jakoś połączyć?

J.S-P.: Powiem żartem. Pierwszą zasadą przy stan-
daryzacji powinien być brak standaryzacji. Drugim 
punktem – w ramach standardu ma być konkret. Przy-
gotowywałam z zespołem projektu 1.18 standardy dla 
ludzi starszych. Istotnym punktem w tych standar-
dach było to, że do każdej sytuacji w życiu człowie-
ka starszego należy podejść w sposób indywidualny, 
sięgnąć do właściwej szufl adki, w której są pomocne, 
ustalone standardy. Nie mają być celem a wsparciem.

M.G.: A czy nie obawia się Pani, że uszczegół-
awiając standardy, służby które będą je realizować, 
będą działać zbyt techniczne, formalne i meryto-
ryczne zamiast realizować to, co w standardzie jest 
zapisane?

J.S-P.: Mamy rozum, mamy różne instrumenty do-
datkowe: można standardy podzielić na różne obszary. 
Chodzi o to, aby pewne rzeczy uporządkować w sensie 

techniczno-organizacyjnym. Zupełnie czym innym są 
standardy w sensie funkcjonalnym. Poprzez standardy 
funkcjonalne możemy powiedzieć na przykład o ilości 
posiłków na dzień, ale jest tak, że musimy odpowiedzieć 
na rzeczywiste, realne potrzeby funkcjonalne i w funkcjo-
nalnych standardach możemy to regulować. 

M.G.: Jak Pani wyobraża sobie system pomocy 
połecznej w 2020 roku, kiedy zakończy się kolejny 
okres funkcjonowania funduszy unijnych? Co po-
winniśmy zrobić, żeby system pomocy społecznej 
był lepszy?

J.S-P.: Starannie się przyglądam strategiom, które 
są przygotowywane dla gminy, powiatu, województwa 
i pomocy społecznej. Strategie pomocy społecznej 
muszą znaleźć się w strategiach gminy. Strategie prze-
de wszystkim muszą być częścią całości, to jest droga 
do wielosektorowego widzenia problemów.

M.G.: To na poziomie lokalnym, a na poziomie 
centralnym?

J.S-P.: Musimy szukać odpowiedzi na pytanie, ja-
kiego chcemy społeczeństwa? A dosłownie, jakiego 
społeczeństwa chce społeczeństwo? Zmienia się prze-
cież profi l rodziny, ale co sankcjonuje te zmiany? Oby-
czaje? Nowe technologie? Zmienia się sposób spędza-
nia wolnego czasu, stosunek do inności – o tym nie 
można zapominać. My, politycy społeczni, chcemy 
mieć sprzymierzeńców, a nie przeciwników w osobach 
odbiorców pomocy społecznej.

dr Joanna Staręga-Piasek  –  zastępca dyrektora In-
stytutu Rozwoju Służb Społecznych, polityk i działacz 
społeczny, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, była 
wiceminister pracy, doradca społeczny Prezydenta RP.

dr hab. Mirosław Grewiński –  profesor Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w War-
szawie, prorektor tejże uczelni. Redaktor naczelny 
„Empowerment”.
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Standaryzacja usług 
społecznych

Joanna Lizut
Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Janusza Korczaka w Warszawie

Problematyka tworzenia standardów usług 
społecznych jest elementem szerszej dyskusji do-
tyczącej jakości pracy i funkcjonowania służb 
społecznych. Istnienie standardów ma zwiększać 
jakość usług i służyć ich promocji w społeczeń-
stwie. Dzięki standardom można przeprowadzać 
ewaluację usługi, czyli oceniać zarówno plano-
wane jak i realizowane usługi. Standardy dostar-
czają, zwłaszcza początkującym usługodawcom, 
wskazówek jak powinni planować usługi i co jest 
w nich istotne. W sytuacjach spornych stanowią 
punkt odniesienia, który pozwala rozstrzygnąć 
wątpliwości, co do słuszności i etyczności postę-
powania. Wpływają na wiarygodność uczestni-
ków procesu dostarczania usług, ułatwiają bu-
dowanie relacji opartych na jasnych i czytelnych 
dla wszystkich stron kryteriach, chroniących ich 
interesy i dobra osobiste (Szatur-Jaworska, 2009).

Proces standaryzacji

Gdy mówimy o procesie standaryzacji usług 
w pomocy społecznej mamy na myśli działalność, 
która „odpowiada na pytanie co – w jakiej ilości oraz 
na jakim poziomie – można zaproponować w ramach 
danej usługi na rzecz określonych jednostek i grup 
adekwatnie do ich rozpoznanych potrzeb i zgodnie 
z wymogami racjonalnego ich zaspakajania?” (Wej-
cman, 2012). Natomiast „standard” jest pojęciem 
odnoszącym się do efektu końcowego określonego 
działania, z którym spotyka się dany odbiorca. Co 
istotne, określa on jakość danego działania czy usłu-
gi, nie zawsze odnosząc się bezpośrednio do poziomu 

zadowolenia odbiorców. Przyjęty poziom jakości doty-
czy zwykle takich aspektów jak:

–  spełnianie określonych norm fi zycznych usługi 
(standardy techniczne, higieniczne, sanitarne itp.);

–  określenie stopnia ciągłości świadczenia danej usługi;

–  określenie stopnia dostępności danej usługi (Duda, 
Jeżowski i in., 2004, s. 15).

Proces standaryzacji w instytucji/organizacji 
przebiega według pewnego schematu, w którym moż-
na wskazać minimum cztery podstawowe fazy (Bo-
czoń, 2007, s. 15–17):

•  Faza I – tworzenie standardów – w której określa 
się, jakie cechy powinna posiadać dana usługa (jakie 
normy spełniać).

•  Faza II – stanowienie standardów – czyli wypra-
cowanie formalnych rozwiązań, którym nadaje się 
odpowiednią formę dokumentu, by następnie go 
upublicznić i rozpowszechnić.

•  Faza III – stosowanie standardów, a więc używanie 
ich przez odpowiednie organizacje i instytucje.

•  Faza IV – monitoring, kontrola i weryfi kacja stan-
dardów, czyli dbanie o to, by nie były wyłącznie 
martwym zapisem, a faktycznie stosowanym punk-
tem odniesienia i to w zgodzie z wyznaczonymi re-
gułami postępowania.

Zbigniew Wejcman (2012, s. 6) uszczegóławia 
etapy standaryzacji usług i wskazuje dziewięć kroków 
tego procesu:
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1.  Wybór usługi lub zadania do wystandaryzowania 
(na podstawie diagnozy, doświadczenia, dyskusji).

2.  Wybór instytucji koordynującej proces standaryza-
cji (jednostka publiczna lub organizacja non-profi t).

3.  Przeprowadzenie debaty publicznej z udziałem 
wielu środowisk (dostarcza materiał, pomaga w wy-
borze przedmiotu standaryzacji, zachęca potencjal-
nych uczestników zespołu standaryzacyjnego).

4.  Powołanie zespołu standaryzacyjnego złożonego 
z przedstawicieli władz publicznych, organizacji 
pozarządowych, fi rm komercyjnych, teoretyków 
i naukowców, ewentualnie benefi cjentów danej 
usługi (około 10 osób).

5.  Wybór facilitatora odpowiedzialnego za proces gru-
powy i sekretarza odpowiedzialnego za zbieranie 
i opracowanie materiałów. Ustalenie zasad pracy, 
w tym sposobu podejmowania decyzji.

6.  Ustalenie możliwych źródeł danych (np. raporty, 
sprawozdania, obserwacje, literatura przedmiotu).

7.  Powołanie konsultantów zewnętrznych i recenzen-
tów końcowych oraz zespołu redakcyjnego.

8.  Przedłożenie opracowanych dokumentów do konsul-
tacji społecznych wśród zainteresowanych środowisk.

9.  Dalsze działania: formalne stanowienie standardów 
jako dokumentów obowiązujących, stosowanie stan-
dardów, kontrola i wprowadzanie koniecznych zmian.

Pojęcie „standardu” łączone jest z inną kate-
gorią pojęciową – „jakością”. Peter Herrmann (2010) 
w opracowaniu pt. „Standardy dynamiki – dynamika 
standardów” pisze o jakości jako fundamentalnym 
odniesieniu defi nicyjnym dla standardu i wskazuje na 
dwa aspekty tego pojęcia. Pierwszy – wartościujący, 
w którym jakość to wskazanie istotnych elementów, 
cech, które później wykorzystywane są jako punkt 
odniesienia do mierzenia doskonałości, niepowtarzal-
ności danej usługi. Drugi – niewartościujący, gdzie ja-
kość traktuje się jako opis działań prowadzących do 
osiągnięcia określonego celu lub urzeczywistnienia 
wartości. Odpowiada na pytanie: jak jakieś działanie 
(w jakim stopniu) przyczynia się, przybliża nas do 
osiągnięcia jakiejś wartości, celu? W przypadku usług, 
ten aspekt jakości odnosi się do badania stopnia, 

w jakim dana usługa przyczynia się do osiągnięcia wy-
znaczonych celów związanych z reintegracją społecz-
ną i zawodową.

W świetle tych rozważań wyraźnie widać, że 
w przypadku usług społecznych podstawową miarą 
jakości usługi nie jest poziom satysfakcji klienta (tak 
jest w przypadku usług biznesowych, gdzie kluczem 
do sukcesu jest zadowolenie odbiorcy). Co więcej, 
w wielu przypadkach perspektywa klienta systemu po-
mocy może znacząco różnić się od punktu widzenia 
usługodawcy, co nazywane jest lukami efektywności, 
wśród których można wyróżnić:

–  lukę pomiędzy oczekiwaniami klienta a postrzega-
niem tych oczekiwań przez zarządzających (instytu-
cja pomocy społecznej);

–  lukę pomiędzy postrzeganiem oczekiwań klientów 
przez zarządzających, a normatywną jakością usług 
(standaryzacja);

–  lukę między specyfi kacją jakości usług, a usługą aktu-
alnie dostarczaną;

–  lukę pomiędzy usługą dostarczaną, a informacją 
przekazaną klientowi na temat tej usługi;

–  lukę pomiędzy oczekiwaniami klienta, a postrze-
ganymi przez niego usługami (Czajkowska, 2008, 
s. 96–97).

Można przyjąć, że organizacje i instytucje 
działające w obszarze usług społecznych wyznaczają 
standardy jednocześnie w trzech obszarach, w któ-
rych mierzony jest sukces ich działania (Frieske, 2004, 
s. 82–83):
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–  administracyjnym – gdzie istotę stanowi jakość 
współpracy między partnerami, a więc uzyskanie ak-
ceptacji, zwłaszcza ze strony organów odpowiedzial-
nych za rozdysponowywanie środków publicznych, 
a przede wszystkim uzyskanie dostępu do zasobów;

–  instytucjonalnym – nie tyle mierzony samą umiejęt-
nością uzyskiwania środków fi nansowych, co długofa-
lowym i stabilnym ich otrzymywaniem, a zatem tak-
że pewnym elastycznym przystosowywaniem się do 
zmieniających się okoliczności i wymogów otoczenia;

–  merytorycznym – określanym poprzez liczbę osób, 
które zostały zreintegrowane (zintegrowane), czy 
w dłuższej perspektywie po otrzymaniu usługi (usług) 
społecznych są w stanie samodzielnie funkcjonować 
w społeczeństwie.

Jeżeli przyjmiemy za zasadny podział sukcesu 
działalności pomocowej na trzy typy, to odpowiadają 
im właściwe grupy standardów: standardy zasad, efek-
tywności i procesowe (por. tabela 1). Szczegółowe typy 
standardów zaproponowane przez Ryszarda Szarfen-
berga (2011, s. 28–30), możemy przypisać do jednej ze 
wskazanych grup.

 Ze standardami zasad, łączy się standard 
kontekstu usługi – związany z jej otoczeniem, środo-
wiskiem, infrastrukturą. Natomiast do grupy stan-
dardów efektywności należałoby przypisać przede 
wszystkim, następujące standardy szczegółowe:

–  standard efektu – odnoszący się do osiągnięcia okre-
ślonego rezultatu, wyniku, wpływu;

–  standard zasobów – dotyczy przede wszystkim go-
spodarki fi nansowej, na przykład wymogi związane 
z księgowością;

–  standard podejścia – na przykład podejście psycho-
terapeutyczne, pedagogiczne, ewaluacyjne.

W ostatniej kategorii odnoszącej się do stan-
dardu procesu pomagania, kluczowe są następujące 
standardy:

–  standard cech osoby, zespołu osób – wskazujący na 
wymogi pod względem wiedzy, umiejętności, tempera-
mentu, osobowości, zdrowia, sprawności, niekaralności 
itp.; zakres cech osobistych zależy od rodzaju usługi;

–  standard czynności – określający zasady kontroli pro-
cesu świadczenia usługi. Dostarcza wiedzy na temat 
danej usługi i pozwala na prawidłowe jej wykonywanie;
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Tabela 1. Miary sukcesu i charakterystyczne grupy standardów

Sukces Dokumenty Grupy standardów

administracyjny
opisane przede wszystkim 
w strategiach

standardy zasad – wskazują na podstawowe reguły 
postępowania jednocześnie nie określając jak 
należy je oceniać. Należy je traktować jako wzór, 
kierunek postępowania

instytucji/projektów
wskazane w dokumentach 
instytucji i opisane 
w projektach

standardy efektywności – wskazują cele działania 
podmiotów oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Określają 
zasady sprawozdawczości i punkty odniesienia

merytoryczny
zasady współpracy między 
odbiorcami a realizatorami 
(pomagaczami)

standardy procesowe – opisują co organizacja 
musi zrobić, jakie działania podjąć, żeby zaspokoić 
potrzeby klientów

Źródło: opracowanie własne
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–  standard narzędzi i instrumentów – wskazuje na wy-
mogi wobec narzędzi, instrumentów, środków przy 
pomocy których usługa jest udzielana; bez narzę-
dzi o odpowiedniej jakości uzyskanie zamierzonych 
efektów może okazać się niemożliwe do osiągnięcia 
lub utrudnione;

–  standard odbiorcy usługi – wymogi wobec klientów, 
np. wymogi edukacyjne wobec uczniów.

Poszczególnym standardom odpowiadają 
kryteria oceny. W tekście zaprezentowano zapropo-
nowaną przez Szarfenberga (2008, s. 15) listę tych 
kryteriów, które w sposób szczególny odnoszą się do 
działalności pomocy społecznej i wiążą się z jakoś-
cią, która jest w tym przypadku rozumiana jako zbiór 
komponentów ekonomicznych, społecznych i poli-
tycznych (por. tabela 2).

Jak podkreśla Marzena Czajkowska (2008) 
w odniesieniu do usług społecznych w procesie bu-
dowy standardów najistotniejszy jest komponent 
relacyjny między usługobiorcą a świadczeniodawcą, 
który bardzo trudno poddać specyfi kacji. Autorka 
rozważając kwestie związane z problematyką usług 

opiekuńczych (wnioski z powodzeniem można rozsze-
rzyć na inne usługi społeczne), podkreśla wagę ujęcia 
funkcjonalnego, które dotyczy sposobu w jaki świad-
czona jest usługa. W takim podejściu istotne są nastę-
pujące elementy, które należałoby uwzględnić w opisie 
standardów:

–  formalny i nieformalny wymiar komunikacji inter-
personalnej między świadczeniodawcą a odbiorcą, 
który w sposób znaczący wpływa na ocenę usług;

–  posiadanie przez usługodawcę cech istotnych 
z punktu widzenia klienta, podnoszących ogólną 
ocenę procesu usługowego lub przeciwnie takich 
atrybutów, które znacznie tę ocenę obniżają;

–  indywidualne i związane z przynależnością grupo-
wą (rodziną, sąsiedztwem itp.) cechy odbiorców 
w znaczący sposób determinujące proces świadcze-
nia usługi;

–  sytuacje życiowe usługobiorcy określające aktualne 
możliwości odbioru usług.

Wymienione elementy dowodzą, że chcąc 
mówić o standardach należy pamiętać o konieczności 

Tabela 2. Składniki jakości pomocy społecznej

Nazwa komponentu jakości Defi nicja

Stosowalność 
Zdolność nauki i technologii pomocy społecznej do spowodowania 
poprawy dobrobytu przy najbardziej sprzyjających okolicznościach 
jego osiągania

Skuteczność Stopień w jakim poprawa dobrobytu jest możliwa do osiągnięcia

Efektywność 
Zdolność do obniżenia kosztów bez zmniejszania osiągalnych efektów 
w zakresie dobrobytu

Optymalność Równoważenie poprawy dobrobytu z kosztami tej poprawy

Akceptowalność 
Zgodność z oczekiwaniami, pragnieniami i życzeniami klientów i ich 
rodzin

Legitymizacja 
Zgodność ze społecznymi preferencjami wyrażonymi w zasadach 
etycznych, wartościach, normach, zwyczajach, prawach i regulacjach

Sprawiedliwość 
Zgodność z zasadą określającą sprawiedliwą dystrybucję usług 
pomocy społecznej i korzyści z niej płynących pomiędzy członków 
społeczeństwa

Źródło: R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej. W: Hryniewicka A. (red.), Różne wymiary skuteczności 
w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2008, s. 15
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odnoszenia ich do wszystkich aspektów funkcjonowa-
nia służb społecznych. Innymi słowy niemożliwe jest 
dostarczanie usług wysokiej jakości bez zmian admini-
stracyjnych i organizacyjnych, a sukces klienta uzależ-
niony jest od sukcesu instytucji (w wymiarze admini-
stracyjnym i instytucjonalnym), choć jak zaznaczono, 
nie jest z nim równoznaczny. Mimo, że podstawowym 
celem instytucji pomocy społecznej pozostaje dostar-
czanie usług społecznych na wysokim poziomie, które 
pozwalają zaspokajać potrzeby ich adresatów, nie bez 
znaczenia pozostają kwestie związane z racjonalnym 
i efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów. 
Stąd problematyka standaryzacji usług społecznych 
pozostaje w ścisłym związku z teoriami i zasadami 
nowoczesnego zarządzania.
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Organizowanie 
i fi nansowanie usług 
społecznych w stolicy

Z Tomaszem Pactwą rozmawia 
Dorota Starzyńska 

Dorota Starzyńska, sekretarz redakcji „Empo-
werment”: Panie Dyrektorze, dziękuję, że zgodził 
się Pan na rozmowę na temat usług społecznych. 
Czy może Pan opowiedzieć, jak wygląda system za-
rządzania i koordynacji usług społecznych w War-
szawie?

Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 
Staramy się zarządzać polityką społeczną poprzez pro-
gramy mające charakter interdyscyplinarny. Mają one 
bardzo szeroki (18 dzielnic) zasięg, dlatego jest to swe-
go rodzaju system. Konsultacje, praca nad programa-
mi, trwają zwykle bardzo długo. Poprzedza je debata, 
przyjęcie przez organizacje pozarządowe, zatwierdzenie 
przez Radę Pożytku a następnie przez Radę Miasta.

Ostatnio przyjęliśmy Program „Warszawa Przyjazna 
Seniorom”, dotyczący polityki senioralnej. Mamy też 
„Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych” oraz „Program Rodzina”. Są to progra-
my długoterminowe (do 2020 roku). W Warszawie są 
również programy krótkoterminowe, skoncentrowane 
na wybranych działaniach. Dwa z nich nawiązują do 
„Programu Rodzina”: „Program Wspierania Rodziny” 
i „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej” (oba na lata 
2013–2015).

Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to jest ona realizo-
wana na poziomie dzielnic. Pod tym względem (mamy 
autonomiczne dzielnice), miasto Warszawa jest złożo-
nym obszarem do zarządzania. Wachlarz usług realizo-
wanych w Warszawie jest szeroki.

Obecnie pracujemy nad standaryzacją i rozwojem 
usług oraz zwiększeniem usług aktywizacji. Bardzo 
dużo czasu i energii poświęciliśmy na kwestie związane 
z osobami bezdomnymi (badania, analizy, warsztaty). 
Zależy nam, żeby system wspierania tej grupy był bar-
dziej efektywny, żeby więcej osób wychodziło z bez-
domności. W przypadku innego rodzaju usług społecz-
nych jest podobnie. Mamy bardzo dobre przykłady, 
chociaż nie są one jeszcze wprowadzane systemowo 
w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli.

D.S.: Czy władze miasta zamierzają rozwijać 
i poszerzać usługi na które jest defi cyt, a na które 
jest już pomysł?

T.P.: Z całą pewnością. To jest nasz priorytet, chcemy 
przygotować się i rozmawiać. Warszawa ma 18 ośrod-
ków pomocy społecznej, które działają w poszczegól-
nych dzielnicach, stąd każda próba wprowadzania no-
wych elementów, musi być poprzedzona badaniami, 
wspólnymi warsztatami i ustaleniami, abyśmy wprowa-
dzając dany model mieli pewność, że będzie on sku-
tecznie i efektywnie wdrażany w całej Warszawie.

D.S.: Jak wygląda sposób organizacji i fi nanso-
wania usług w Warszawie, a jak w poszczególnych 
dzielnicach?

T.P.: Trudno odpowiedzieć na to pytanie w kilku 
słowach, ponieważ jak wspomniałem system jest bar-
dzo rozbudowany. Niemniej jednak ośrodki pomocy 
społecznej podlegają pod dzielnice, pod burmistrzów, 
w związku z tym kwestie np. usług opiekuńczych także 
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podlegają pod dzielnice. W takim przypadku standa-
ryzacja jest procesem bardzo trudnym. Są różnorodne 
procedury, różna jest ich intensywność i jakoś, są także 
niejednolite praktyki w poszczególnych dzielnicach. To 
jest nasze wyzwanie na najbliższe miesiące, aby wypra-
cować i wyłuskać najlepsze przykłady z dzielnic a na-
stępnie eskalować je na poziom miasta i wdrażać we 
wszystkich dzielnicach. Część usług społecznych jest 
zarządzana centralnie i tutaj wprowadzanie zmian jest 
zdecydowanie mniej skomplikowane. Takim przykła-
dem może być opieka nad dziećmi do lat 3.

D.S.: Jak to wygląda w praktyce? Kto dostarcza 
usługi w Warszawie? Instytucje publiczne, organi-
zacje pozarządowe czy może sektor prywatny?

T.P.: Jest wielu „aktorów” prywatnych, publicznych 
i społecznych, którzy dostarczają usługi. Mamy system 
grantów, czyli dotacji udzielanych na poziomie miasta. 
Na przykład Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy udziela wspo-
mnianych dotacji na drodze konkursów. Tak jest między 
innymi w przypadku kwestii bezdomności. Działania 
są organizowane z poziomu naszego biura a następnie 
organizacje pozarządowe realizują działania na rzecz 
osób bezdomnych.

Organizacje pozarządowe działają dzięki dotacjom 
z miasta, ale także dzięki temu, że funkcjonują jako pod-
mioty gospodarcze, uzyskują zlecenia w drodze zamówie-
nia publicznego konkurując z podmiotami komercyjny-
mi. Część usług jest realizowana przez jednostki miejskie. 
Należy jednak powiedzieć, że kiedy wprowadzamy nowe 
rozwiązania staramy się do ich wypracowania angażować 
jak najwięcej podmiotów prywatnych, publicznych i po-
zarządowych działających na rynku. W ostatnich latach 
udało nam się wspólnie zrealizować kilka ciekawych roz-
wiązań. Istotnym elementem zarządzania złożonym or-
ganizmem jakim jest Warszawa są programy, które przyj-
mujemy na poziomie centralnym. O trzech kluczowych 
programach skierowanych do seniorów, rodziny i osób 
niepełnosprawnych już wspominałem.

D.S.: Panie Dyrektorze, obecnie realizowane są 
i wypracowywane standardy usług w projektach 
systemowych na poziomie centralnym na przykład 

w projekcie 1.18. Czy miasto będzie bazować na 
standardach wypracowanych w projektach systemo-
wych, czy raczej zamierza wprowadzić swoje stan-
dardy i jak to może wyglądać w przypadku usług?

T.P.: Jeżeli chodzi o wspomniany projekt, to jest on 
analizowany. Zgromadziliśmy materiały i będziemy 
bazowali na wypracowanych modelach oraz propo-
zycjach. Natomiast, jak już mówiłem, Warszawa ma 
złożoną strukturę, dlatego wdrażanie nowości zawsze 
musi uwzględniać charakter i specyfi kę miasta. Chcemy 
przyjąć taki model, i zawsze tak robimy, który warszta-
towo wypracujemy wspólnie ze specjalistami i prak-
tykami, by mógł on znaleźć szerokie zastosowanie 
w Warszawie. Nie wszystko co sprawdza się w innych 
miastach można od razu zastosować w Warszawie.

D.S.: Które problemy społeczne według Pana są 
najważniejsze w Warszawie w kontekście rozwoju 
usług?

T.P.: Jeżeli chodzi o politykę senioralną i usługi opie-
kuńcze wydaje się, że jest to obszar na którym powin-
niśmy się skoncentrować w najbliższej przyszłości. Ko-
lejnym obszarem może być rozwój różnych form opieki 
nad dziećmi do lat 3. Rozwój technologii otwiera zu-
pełnie nowe możliwości na zwiększenie efektywności. 
Pozwala na lepsze wsparcie, którego jesteśmy w stanie 
udzielić jako miasto osobom z różnego typu dysfunk-
cjami. W chwili obecnej istotnym dla nas problemem 
jest wzrost liczby osób, które chciałyby korzystać z do-
mów pomocy społecznej. Jest to bowiem usługa stacjo-
narna i stosunkowo droga, podobnie jak system pieczy 
zastępczej. Mało kogo stać na pełne pokrycie kosztów 
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opieki stacjonarnej. Niewątpliwie usługi środowisko-
we są dla nas obszarem, który powinniśmy rozwijać. 
Pozostawanie osób w wieku senioralnym jak najdłużej 
we własnym środowisku jest dla nas wyzwaniem. Po-
dobnie jak intensywna praca asystentów rodziny po-
winna skutkować mniejszą liczbą skierowań do pieczy 
zastępczej. Musimy zmierzać w kierunku systemu, któ-
ry będzie bardziej efektywny. Mamy pewne pomysły 
i propozycje, uczestniczymy w kilku projektach, tak-
że europejskich, gdzie testuje się wybrane rozwiązania 
(np. zdalny monitoring podstawowych procesów ży-
ciowych wraz z systemem powiadamiania). Oczywiście 
istnieje wiele rozwiązań, nie można jednak pomijać ba-
rier praktyczno-legislacyjnych i zarządczych, które są 
kluczowe jeśli chodzi o wprowadzanie zmian systemo-
wych. Wstępne analizy wykazują, że możemy zwięk-
szyć jakość niektórych usług  wykorzystując nowoczes-
ne technologie. Wszystko to jednak wymaga zmian nie 
tylko organizacyjnych.

D.S.: Rozumiem, że nie tylko nowe technologie, 
ale także ludzie, którzy odwiedzają wspomniane 
osoby w ich środowisku, że to ma Pan na myśli 
mówiąc o systemie opieki w domu?

T.P.: Tak. System opieki w domu jest sprawą bardziej 
skomplikowaną. Należy dokonać dokładnego podziału 
na grupy docelowe i adresować pomoc do konkretnych 
odbiorców z określoną dysfunkcją. Tak się już dzieje. 
Natomiast kwestia organizacji usług opiekuńczych czy 
specjalistycznych skierowanych do seniorów, wymaga 
wnikliwego podziału na te usługi, które są możliwe do 
zaspokojenia w różny sposób. Oczywiście wszystko wy-
maga testowania i weryfi kacji efektów. W dużym skró-
cie, wydaje mi się, że w związku z obecnymi trendami, 
zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę demografi ę, roz-
wój usług zmierzających do tego, aby podnieść jakość 
życia seniorów w środowisku, w domu jest dla nas naj-
większym wyzwaniem.

D.S.: Czy miasto przygotowuje się w jakiś spo-
sób do reorganizacji systemu pomocy społecznej 
w kontekście reformy funduszy europejskich na 
lata 2014–2020, zapowiadanej przez MPIPS i no-
wego okresu programowania? Czy we wspomnia-
nej kwestii coś się zmieni?

T.P.: Jeżeli chodzi o nowy okres programowania to 
pracujemy nad nim już właściwie od dwóch lat. Już 
w 2012 roku opracowaliśmy kierunki rozwoju miasta 
stołecznego Warszawy wobec perspektywy fi nanso-
wej 2014–2020. Rozpoczęliśmy rozmowy, warsztaty 
i spotkania dotyczące obszarów społecznych, które 
chcielibyśmy uwzględnić w ramach zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej – ZIT (to instrumenty Unii 
Europejskiej, które są i będą zarządzane przez me-
tropolie). Obecnie staramy się przekonać samorządy 
Warszawskiego Obszaru Metropolitarnego do kon-
cepcji rozwoju usług opiekuńczych w oparciu o nowe 
technologie (e-opieka) oraz do rozwoju mikroloka-
lizacji właśnie w ramach ZIT. Jako wydział pomocy 
i projektów społecznych bierzemy udział w pracach 
nad tworzeniem Strategii Polityki Społecznej Woje-
wództwa Mazowieckiego, dokumentów programo-
wych takich jak Regionalny Program Operacyjny czy 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. To 
nas bardzo cieszy, bo zastanawiamy się, które ele-
menty umieścić w programie w ramach zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej, które będą współzarządzane 
przez miasta, także przez Warszawę, a które mogą 
znaleźć się w programie regionalnym. Nie powinny 
się dublować. Jeżeli chodzi o nową ustawę o pomo-
cy społecznej, pierwsze warsztaty, pierwsze przymiar-
ki poczyniliśmy już w zeszłym roku. Wykonaliśmy 
analizę, w którym kierunku idą zmiany i jak to może 
wpłynąć na modernizację systemu pomocy społecznej 
w Warszawie. Ten rok przeznaczyliśmy na dodatko-
wą diagnozę i przygotowanie wariantów funkcjono-
wania warszawskiego systemu pomocy społecznej po 
wejściu w życie zmian ustawowych. Bazujemy też na 
przykładach innych miast. Przygotowaliśmy warsztat 
żeby zaprezentować, jak wygląda trójpodział pracy 
socjalnej w Gdyni. Przedstawiciele miasta przyjechali 
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do nas, aby przybliżyć swoje rozwiązania. Sądzimy, 
że lata 2015–2016 będą okresem przygotowywania 
konkretnych rozwiązań i ich wdrażania. Także tych 
wynikających z ustawy. Propozycje stawiające na roz-
wój bardziej aktywnych form usług społecznych są dla 
nas interesującym wyzwaniem, któremu chcielibyśmy 
sprostać w najbliższym czasie.

D.S.: Jak wygląda współpraca międzysektorowa 
w Warszawie na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych?

T.P.: Może odpowiem na konkretnym przykładzie. 
Mieliśmy bardzo dobrze funkcjonujące lokalne syste-
my wsparcia w różnych dzielnicach (np. Śródmieście 
czy Mokotów). Przyjrzeliśmy się tym dobrym przykła-
dom. Podjęliśmy się próby ich teoretycznego i prak-
tycznego opisania oraz wprowadzenia do konkursów 
w 2013 roku na obszarze rewitalizowanym. Zdefi -
niowaliśmy problemy i rozwiązania na terenie Pragi 
Północ, Pragi Południe i Targówka. Najlepszym roz-
wiązaniem okazały się te, w których na poziomie lo-
kalnym wiele instytucji publicznych i pozarządowych 
współpracuje ze sobą na rzecz dzieci. Nazwaliśmy to 
lokalnym systemem wsparcia i w ramach konkursów 
wysoko punktowaliśmy partnerstwo organizacji po-
zarządowych oraz wsparcie z instytucji publicznych. 
Mamy już dobre przykłady efektywnego wdrażania 
systemu. Wypracowaliśmy model, w którego centrum 
jest szkoła. W jej otoczeniu są placówki wsparcia 
dziennego, czyli świetlice, następnie streetworkerzy, 
ośrodki pomocy społecznej, czy kuratorzy sądowi. 
Na samym końcu są zaś instytucje kultury i ośrod-
ki sportu i rekreacji. Budujące jest to, że partnerzy 
reprezentujący różne instytucje, którzy wcześniej ze 
sobą konkurowali, teraz współpracują. Wydaje się, 
że jest to dobry kierunek. Efektywna jest współpraca 
na poziomie lokalnym, kiedy mówimy o konkretnym 
dziecku, konkretnej szkole i konkretnym obszarze. 
Wspomniane rozwiązania wspieramy i chcemy nadal 
wspierać. Zależy nam na tworzeniu lokalnych syste-
mów wsparcia także w innych dzielnicach Warszawy. 
Widać, że istnieje duża potrzeba w tym zakresie. Bar-
dzo zależy nam także na tym, aby posiadać rzetelną 
wiedzę o efektywności działań, które wspieramy – dla-
tego defi niujemy cele i wskaźniki a nie poszczególne 

działania, które mogą być fi nansowane. Chcemy, aby 
rezultaty pozostały i budowały potencjał na poziomie 
lokalnym w taki sposób, aby każdy nowy projekt wpi-
sywał się w system równocześnie go rozwijając.

D.S.: Czy Warszawa ma jakieś innowacyjne 
rozwiązania w obszarze polityki społecznej? Czy 
jest coś, co można przekazać innym metropoliom, 
pochwalić się tym, jako przykładem najlepszych 
praktyk?

T.P.: Myślę, że lokalny system wsparcia to jest to, 
co będziemy mogli zaraz przekazywać dalej. Mamy 
bardzo duży potencjał w mieście: organizacje poza-
rządowe, praktyków pomocy społecznej, instytucje 
naukowe i edukacyjne. Naszym największym wy-
zwaniem jest umiejętność wspólnej pracy nad jasno 
zdefi niowanym celem. Tej umiejętności uczymy się 
wszyscy. Chcemy dać szansę na kreatywne rozwiąza-
nia jednostkom, które jednocześnie budują i rozwijają 
cały system. Dla przykładu, w Sztokholmie są bardzo 
dobre rozwiązania dotyczące rynku pracy. Dokład-
nie rzecz ujmując chodzi o powrót na rynek pracy 
osób, które pobierają świadczenia z pomocy społecz-
nej. Nie ukrywam, że jest to kierunek, w który jest 
zwrócona nasza uwaga. Natomiast strona szwedzka 
jest bardzo zainteresowana wypracowaną w Polsce 
współpracą z organizacjami pozarządowymi. U nich 
ten element albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje 
w bardzo ograniczonym zakresie. W Szwecji instytu-
cje publiczne mają na swoich barkach ciężar realizacji 
wszelkich działań. Natomiast sektor pozarządowy jest 
raczej zmarginalizowany.  Bardzo ciekawy  jest cały 
nasz system pracy asystentów rodziny – jego struk-
tura, sposób działania, system szkoleń. W Warszawie 
około 900 rodzin jest objętych pracą asystentów. Sy-
stem jest stale rozwijany, i myślę że mamy bardzo do-
bre doświadczenia, którymi możemy się dzielić. To co 
wprowadzamy to mechanizm, dzięki któremu będzie-
my mogli weryfi kować rozwiązania pod kątem tych, 
które się lepiej sprawdzają. Bardzo zależy mi na tym, 
abyśmy mogli z perspektywy czasu mieć wiedzę, czy 
rozwiązania które wprowadzamy są efektywne, jeśli 
tak to na ile, czy sprawdzają się w konkretnej grupie 
osób, jeśli tak to w jakiej, a w jakiej się nie sprawdzają. 
Dobrze „owskaźnikowane” projekty dają nam szansę 
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„uczenia się” i budowania lepszych – bardziej spraw-
nych systemów. Takich, które są w stanie zmieniać się 
wraz ze zmianą sytuacji społecznej i gospodarczej. Bez 
wprowadzania zasad zarządzania na podstawie dowo-
dów nie będziemy w stanie takich systemów budować. 
Dlatego podejście, w którym  określamy cele i ocze-
kiwane rezultaty jest mi bliższe, niż model w którym 
kontraktuje się wykonanie pewnej czynności czy usłu-
gi. Ten sposób działania na chwilę obecną sprawdza się 
na Pradze, gdzie powstaje wiele innowacyjnych dzia-
łań na poziomie lokalnym, o których nie myśleliśmy 
tworząc założenia systemu. Dlatego też uważam, że 
pomoc adresowana do osób wymagających wsparcia 
musi być elastyczna. Dzięki monitorowaniu postępów 
uczestników, w przypadku lokalnych systemów wspar-
cia dowiemy się, które metody są najbardziej skutecz-
ne. W związku z tym będziemy też mogli je wzmac-
niać i wprowadzać w pozostałych częściach miasta czy 
innych grupach, pokazując najlepsze praktyki. Z dru-
giej strony organizujemy seminaria, konsultacje i spot-
kania z organizacjami, które realizują podobne progra-
my. Pozwala to na wymianę doświadczeń, wzmacnia 
to proces samodoskonalenia.  Ciekawym przykładem 
może być też system placówek wsparcia dziennego, 

które w większości prowadzone są przez organizacje 
pozarządowe. Opracowaliśmy w roku 2013 standard 
placówki, który podaliśmy konsultacjom społecznym. 
Następnie przeprowadzaliśmy warsztat z placówkami 
i ustaliliśmy dalsze prace na rzecz jego wprowadzania. 
Zastanawialiśmy się, jak możemy wspierać organiza-
cje w ciągłym podnoszeniu standardów, aby świadczyć 
skutecznie pomoc dzieciom. W takiej atmosferze wy-
pracowaliśmy model ciągłych szkoleń, które będzie-
my realizowali z perspektywy miasta. Zaplanowaliśmy 
również system samooceny i budowania kompetencji 
kluczowych na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Zwiększy to efektywność przygotowywanego systemu 
szkoleń.

Pracujemy również nad kilkoma innowacyjnymi pro-
jektami, ale o nich będę mógł mówić dopiero za kilka 
miesięcy. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować 
w najbliższych miesiącach, zależy to jednak od dodat-
kowego wsparcia fi nansowego, o jakie zwróciliśmy się 
w ramach konkursów grantowych.

D.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powo-
dzenia w realizacji innowacyjnych projektów.

Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Pro-
jektów Społecznych w Urzędzie Miasta Stołecznego 
Warszawy.

Dorota Starzyńska – sekretarz redakcji „Empo-
werment”; specjalista ds. promocji projektu „Tworze-
nie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej”, Stowarzyszenie CAL.
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Dylematy usług społecznych

Tomasz Barszczewski 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, 
dr Arkadiusz Durasiewicz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie 

 Usługi społeczne, ze względu na ich zna-
czenie i funkcje, świadczone są w dużej części przez 
podmioty sektora publicznego. Charakteryzuje je 
wysoki stopień fi nansowania przez fundusze pub-
liczne. Obecnie we wszystkich krajach widoczna 
jest tendencja do rozwoju podmiotów o charak-
terze rynkowym, a także społecznym.

Defi nicje i cechy usług społecznych

W literaturze przedmiotu spotkać można wie-
le defi nicji usług. W kontekście omawianych zagad-
nień należy przywołać następujące:

–  Usługi to „działalność służąca do zaspokajania 
potrzeb ludzkich, która nie znajduje żadnego 
ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych” 
(Mała encyklopedia ekonomiczna, 1962, s. 34); „wszel-
kie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio 

(np. przy podziale produktów) z zaspokajaniem po-
trzeb ludzkich, ale nie służące bezpośrednio do wy-
twarzania przedmiotów” (Lange, 1963, s. 17); „każda 
czynność lub korzyść (benefi t), która może być udzie-
lona przez kogoś komuś innemu i jest niematerialna 
oraz nie ma żadnych skutków w postaci własności cze-
gokolwiek. Jej produkcja może być lub nie powiązana 
z fi zycznym produktem” (Kotler, 1986, s. 124).

–  Usługi społeczne „...różnią się od pozostałych tym, 
że mają nierynkowy charakter. Są one głównie 
udzielane przez państwo, ale też przez organizacje 
działające nie dla zysku, prywatne fi rmy i profesje. 
W tych ostatnich przypadkach zwykle są subsydio-
wane przez państwo. Podsektor usług społecznych 
składa się z czterech kategorii: właściwych dla pań-
stwa (usługi cywilne i wojskowe), usług zdrowot-
nych, usług edukacyjnych oraz różnorodnych (in-
nych) usług społecznych” (Elfring, 1989, s. 56).

Wyróżniamy dwa rodzaje defi nicji usług spo-
łecznych. W ujęciu szerokim są to: „wszystkie działa-
nia i administracje, które zajmują się społecznymi po-
trzebami obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi 
opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społecz-
ne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi 
zatrudnieniowe i wyspecjalizowane usługi dla różnych 
grup docelowych (dzieci, nadużywający substancji 
psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospo-
łecznymi itp.)”. W ujęciu wąskim są to: „świadczenia 
w naturze w przeciwieństwie do świadczeń pienięż-
nych, które zasadniczo odnoszą się do opieki nad 
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dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz 
do wyspecjalizowanych usług związanych z profesją 
pracy socjalnej” (International Encyclopedia of Social Po-
licy, 2006, s. 23).

Cechy defi nicyjne usług społecznych jako for-
my świadczeń są następujące: 

–  są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośred-
niego zaspokojenia ludzkich potrzeb i nie polegają 
na wytwarzaniu dóbr materialnych;

–  służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jed-
nostek i rodzin, choć ich jakość i dostępność mają 
wpływ na funkcjonowanie szerszych zbiorowości 
i grup społecznych;

–  mogą być fi nansowane, organizowane i dostarczane 
zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepublicz-
ne (prywatne);

–  uzyskiwane są bezekwiwalentnie, częściowo odpłatnie 
lub w pełni odpłatnie (Szatur-Jaworska, 2008, s. 42).

Usługi społeczne wczoraj i dziś

Realizacja nowej polityki w sferze społecz-
nej rozpoczynała się zwykle od redukowania funkcji 
opiekuńczych państwa, a następnie polegała na two-
rzeniu nowych rozwiązań. W krajach o gospodarce 
rynkowej (przy tworzeniu nowych rozwiązań w sfe-
rze usług społecznych) stosowano podstawową zasadę 
(istotną z punktu widzenia celów polityki społecznej 
i gospodarczej), która zakładała, że dobrobyt społecz-
ny jest maksymalizowany poprzez powszechne dąże-
nie do osiągnięcia efektywności ekonomicznej i spra-
wiedliwości społecznej. Często spotykane w teorii 
i praktyce usług społecznych pojęcie „sprawiedliwości 
społecznej” można rozumieć jako równość wydatków 
publicznych (przykładowo – takie same wydatki na 
leczenie i kształcenie dla każdego), równość korzy-
stania z usług (wszyscy otrzymują takie samo prawo 
do korzystania z określonych świadczeń), równość 
kosztu (wszyscy otrzymują taką samą rekompensatę 
poniesionego kosztu). Najczęściej jednak przez spra-
wiedliwość społeczną w odniesieniu do usług społecz-
nych rozumie się równość szans, co oznacza, że każdy 

winien otrzymać tyle świadczeń ile inni, którzy znaj-
dują się w analogicznej sytuacji. Analiza istniejących 
rozwiązań w sferze usług społecznych może rodzić 
wiele wątpliwości dotyczących kwestii zarówno ich 
efektywności, jak i konsumpcji.

Powszechny obecnie na świecie model deregu-
lacji sektora publicznego opiera się na założeniu, że 
znaczna część trudności w sferze usług społecznych 
może wynikać z przeregulowania sektora publiczne-
go mnogością przepisów i aktów prawnych genero-
wanych przez system polityczny. W takiej sytuacji 
problem dostępności danej usługi społecznej i jej efek-
tywności schodzi na dalszy plan. Kreatywne postawy 
i pomysłowość mogą być zmarginalizowane, gdyż na-
gradzane jest jedynie wykonawstwo. Podobne tenden-
cje możemy zaobserwować również w Polsce. Sposób 
i tempo zachodzenia zmian w sferze usług społecz-
nych w naszym kraju są wysoce specyfi czne, ponieważ 
zbiegły się z transformacją ustrojową. Prywatyzacja 
i urynkowienie w sferze usług społecznych rozpoczęły 
się w Polsce z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do 
zmian w innych dziedzinach gospodarki. 

Rozwój prywatnych instytucji świadczących 
usługi społeczne na zasadach rynkowych jest już dziś 
w Polsce faktem. Przykładem takiego rozwiązania są 
prywatne ubezpieczenia zdrowotne, dające ubezpie-
czonemu możliwość całkowitego czy częściowego po-
krywania kosztów leczenia w placówkach prywatnych. 
Natomiast rozwiązaniem występującym znacznie częś-
ciej są zakupy ze środków publicznych poszczególnych 
usług świadczonych przez fi rmy prywatne. Można do 
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nich zaliczyć zakupy usług medycznych, świadczonych 
przez prywatne przychodnie, usług opiekuńczych pry-
watnych agencji usług gospodarczych świadczonych 
przez szpitale czy transportowych świadczonych przez 
jednostki pogotowia ratunkowego.

Szybki rozwój sektora niepublicznego w sfe-
rze usług społecznych związany jest również z coraz 
bardziej znaczącą rolą organizacji non-profi t. Podmio-
ty te, które z samej zasady nie mogą czerpać zysku 
z prowadzonej działalności, powstają często w wy-
niku przekształcania fi rm prywatnych w organizacje 
o charakterze społecznym. Ich rozwój stanowi swoistą 
szansę dla usług społecznych. Z jednej bowiem strony 
poszerzają one katalog usług oferowanych przez in-
stytucje państwowe, z drugiej zaś odciążają fundusze 
ogólnospołeczne. Ich powstanie związane było z nie-
doinwestowaniem usług społecznych, świadczonych 
głównie przez podmioty z sektora publicznego.

W kontekście analizy usług społecznych 
w Polsce warto również wspomnieć o ich decentra-
lizacji. Obecnie bowiem o ich dostępności, jakości 
i sposobie wykonania decydują w dużym stopniu 
jednostki samorządu terytorialnego. Doświadczenia 
ostatnich lat wskazują, że jednostki te są w stanie 
w większym stopniu dotrzeć do lokalnych społecz-
ności i zrozumieć ich potrzeby. Samorządy mogą 
również w większym stopniu oddziaływać na pod-
mioty świadczące usługi społeczne, które muszą 
w warunkach gospodarki rynkowej konkurować ze 
sobą i wdrażać lokalne strategie. W październiku 
2012 roku pojawiły się w obiegu publicznym (choć 
trudno uznać jednocześnie, że doszło do jakiejś szer-
szej dyskusji eksperckiej czy społecznych konsultacji) 
nowe propozycje resortu pracy dotyczące rozwoju 
usług społecznych (Topolewska, 2012). Zmiany uza-
sadniane są między innymi pojawieniem się nowych 
wyzwań i oczekiwań wobec pomocy społecznej, bra-
kiem rozwiązań ukierunkowanych na profi laktykę 
i aktywizację społeczną, nieadekwatną ofertą usług 
społecznych, niewydolnością instytucji oraz brakiem 
koordynacji między nimi. Treść propozycji zdaje się 
wskazywać na daleko idącą przebudowę struktural-
ną systemu. Głównym celem zakładanej zmiany jest 

rozdzielenie problematyki społecznej na dwa odmien-
nie funkcjonujące i fi nansowane segmenty: obszar 
wsparcia i pomocy społecznej oraz obszar usług spo-
łecznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za-
deklarowało w stworzonych założeniach, że jego prio-
rytetowym celem jest poprawa efektywności systemu, 
zwłaszcza w sytuacji kryzysu. Sytuacja ta wymaga 
wprowadzenia nowych rozwiązań zmniejszających 
ryzyko socjalne dla osób często już korzystających ze 
wsparcia oraz pomoc tym, którzy dotychczas takiego 
wsparcia byli pozbawieni. Można przypuszczać, bo 
nie zostało to wprost wyrażone, że chodzi tu głównie 
o problem starzenia się populacji i dezintegrację grup 
społecznych. Problemem stała się także koncentracja 
działań systemu na „społecznym ratownictwie” i do-
raźności w łagodzeniu trudnych sytuacji. Na dalszy 
plan zeszły zaś funkcje profi laktyczne i aktywizujące. 
Proponowane zmiany zgrupowano w cztery założe-
nia: wzmocnienie bezpieczeństwa socjalnego obywateli 
i rodzin przy jednoczesnym wzroście ich aktywności 
w rozwiązywaniu problemów życiowych, podniesienie 
efektywności systemu organizacyjnego pomocy spo-
łecznej, wzmocnienie na poziomie gminy i powiatu 
skuteczności podstawowych narzędzi i instrumentów 
pracy socjalnej oraz zmiany w obszarze instytucjo-
nalnych form pomocy. Założenia te dotyczą systemu 
pomocy społecznej (a więc ustawy o pomocy społecz-
nej) i sposobu świadczenia usług społecznych. Autorzy 
zmian proponują przeformułowanie celów usług spo-
łecznych. Chodzi o podkreślenie działań profi laktycz-
nych i aktywizujących. Rola świadczeń pieniężnych ma 
być przeformułowana tak, żeby stanowiły uzupełnienie 
działań aktywizujących oraz miały funkcję motywują-
cą. Głównym celem ma stać się odbudowa aktywności 
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zawodowej gospodarstwa domowego. Nie zapomina 
się w całości propozycji o osobach starszych i niepeł-
nosprawnych. Reforma zakłada, że dochód z pracy po-
winien stanowić podstawowe źródło utrzymania. Z po-
mocy społecznej korzystało jednak wiele osób do pracy 
niezdolnych, albo długotrwale zdezaktywizowanych, 
których powrót na rynek pracy jest trudny, zwłaszcza 
w sytuacji kryzysu. Warto też zauważyć, że posiadanie 
pracy przynoszącej dochód nie w każdym przypadku 
zapewniało wszystkim pracownikom środki pozwalają-
ce na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W roku 2012 około 13% pracujących żyło 
w gospodarstwach o dochodach poniżej linii ubóstwa 
wyznaczonej przez minimum egzystencji (Ubóstwo 
w Polsce, GUS 2012). Obecnie sytuacja uległa nie-
znacznej poprawie, jednak dalej tak niskie dochody 
osiąga około 2% pracowników, których zapewne moż-
na określić mianem working poor (Bukowski, Magda 
2013, s. 120). Nie negując zatem tak sformułowanego 
priorytetu, wyrażonego choćby w nazewnictwie usług 
– profi laktyczne, aktywizujące, interwencyjne, warto 
jednak zastanowić się, czy nowa struktura systemu nie 
będzie marginalizować poprzez swój układ tych osób, 
które mają trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek 
zatrudnienia ze względu na czynniki typu: płeć, wiek, 
brak wykształcenia i kwalifi kacji lub ze względu na 
fakt, że są niezdolne do pracy.

Na uwagę zasługuje próba wzmocnienia zasad 
subsydiarności i solidarności. Być może tym właśnie 
motywowana jest chęć wprowadzenia tzw. sąsiedzkich 
usług opiekuńczych. Problemem może być jednak nad-
mierna biurokratyczna obudowa takiej usługi (szkole-
nia, umowy, procedury wyłączenia takiej działalności 
z regulacji dotyczących własnej działalności gospodar-
czej itp. – autorzy propozycji o tym wszystkim piszą, 
ale przy tak szczegółowych uregulowaniach, odwołu-
jących się raczej do drobiazgowej kontroli niż zaufania 
i kapitału społecznego, działania te mogą rozwijać się 
słabo i napotykać na podobne przeszkody, jak na przy-
kład problem legalnego zatrudniania niań).

Przewidziano także szereg usług świadczo-
nych w mieszkaniach chronionych, treningowych 

i wspomaganych. W stosunku do obecnie obowiązują-
cych przepisów (Rozporządzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych, 
Dz. U. z 22 marca 2012 roku, poz. 305) proponuje 
się wprowadzenie dodatkowych kategorii mieszkań 
– obok chronionych pojawiają się mieszkania, które 
mają przygotować ich lokatora do właściwego funkcjo-
nowania w społeczeństwie oraz mieszkania wspoma-
gane. Nie są to nazwy zupełnie nieznane. Mieszkania 
treningowe funkcjonowały już na zasadzie alterna-
tywy, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, które 
dzięki temu nie musiały funkcjonować w DPS-ach. 
Finansowane były ze środków organizacji społecznych 
i samorządów. Podobnie funkcjonowały mieszkania 
wspomagane, których lokatorzy (osoby niepełno-
sprawne, opuszczający placówki wychowawcze, osoby 
starsze) objęci byli kompleksową opieką terapeutycz-
ną, psychologiczną i socjalną.

Bez wnikania w specyfi kę defi niowania kate-
gorii tych mieszkań warto zauważyć, że już obecnie 
system boryka się z chronicznym niedoborem jakich-
kolwiek mieszkań, czy to dla osób opuszczających pla-
cówki wychowawcze (domy dziecka), czy długotrwa-
le bezrobotnych, nie mówiąc o niedoborze mieszkań 
komunalnych (problem samorządów). Można chyba 
wyrazić obawę, że takie zapisy, choć z gruntu bardzo 
atrakcyjne i pożyteczne społecznie (bo sugerujące, że 
to, co było dotychczas wyłącznie domeną działań spo-
łecznych, może być objęte wsparciem publicznym), 
mają ograniczone szanse na realizację w samorządach 
i bez określenia jasnych zasad funkcjonowania takich 
rozwiązań zaklasyfi kować je trzeba raczej w katego-
riach wizji, które obecnie nie mają szans realizacji.

Wzmocnienie bezpieczeństwa socjal-
nego obywateli

Jedną z największych zmian w ramach przy-
gotowanej reformy jest rezygnacja z dotychczaso-
wego progu dochodowego w pomocy społecznej 
i zastąpienie go nową kategorią Minimalnego Do-
chodu Socjalnego (MDS). Warto temu zagadnie-
niu poświęcić proporcjonalnie więcej miejsca. MDS 
ma zastąpić próg dochodowy i – będący formalną 
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pomocą w jego ustalaniu a szacowany raz na 3 lata 
– Próg Interwencji Socjalnej (PIS). MDS ma być do-
chodem gwarantującym zaspokojenie potrzeb egzy-
stencjalnych rodziny na poziomie podstawowym. 

Wydaje się jednak, odwołując się do dotych-
czasowej dość ograniczonej dyskusji na ten temat, że 
stanowisko Ministerstwa w tym zakresie ewoluuje. 
Kierunek tej zmiany trudno ocenić jednoznacznie po-
zytywnie. Początkowo bowiem MDS został określony 
jako „niezbędny do oceny braku wartości i zdolności 
samodzielności ekonomicznej”. Dochód ten miałby 
być szacowany niezmienną metodą ekspercko-koszy-
kową. Jego wartość – i tu rzecz ciekawa – „powinna 
być określona na poziomie minimum egzystencji i po-
winna podlegać weryfi kacji rocznej w zależności od 
wskaźnika infl acji” (prezentacje MPiPS z roku 2012). 

 W omawianych obecnie propozycjach auto-
rzy mówią wprost o „skróconej procedurze weryfi ka-
cji”, która będzie następowała co roku w odniesieniu 
do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
określanych – uwaga – w minimum egzystencji. Mi-
nimum egzystencji szacowane jest obecnie przez In-
stytut Pracy i Spraw Socjalnych w cyklu rocznym, 
a wyniki tych szacunków udostępniane są pod koniec 
pierwszego kwartału danego roku. Wprost twierdzi 
się, że dynamika minimum socjalnego będzie stano-
wiła podstawę do przeprowadzenia weryfi kacji MDS. 
Wyniki tych weryfi kacji miałyby być ogłaszane na po-
czątku IV kwartału każdego roku. Jednocześnie szaco-
wanie PIS ma zostać wstrzymane. Dotychczas jednak 
weryfi kacja progów dokonywana przez Ministerstwo 
była nie tylko sporadyczna (częściowa w roku 2006 
i większa w roku 2012 – rozłożona na raty), ale i miała 
mniejszą dynamikę niż minimum egzystencji.

W związku z tym powstają dwa problemy. 
Pierwszy to problem metodologiczny. Drugi z nich 
– MDS w warstwie werbalnej nawiązuje do kategorii 
minimalnego dochodu gwarantowanego (MDG). Mi-
nimum egzystencji jest szacowane metodą ekspercko-
koszykową. MDS ma brać go za podstawę, ale zmia-
ny mają mieć charakter tylko cenowy (weryfi kacja 

uproszczona). Trudno stwierdzić, czy takie rozwią-
zanie będzie tańsze czy droższe. Z metodologicznego 
punktu widzenia nie jest do końca spójne. Pojawia się 
też pytanie – po co w ogóle MDS? Może podstawo-
wym miernikiem w tej dziedzinie uczynić minimum 
egzystencji?

MDS w warstwie werbalnej nawiązuje do 
kategorii minimalnego dochodu gwarantowanego 
(MDG). O jego idei w pomocy społecznej pisano już 
w Polsce w 1993 roku (por. Szumlicz, 1993). Wów-
czas zdefi niowano MDG jako „system rozwiązań 
prawno-organizacyjno-fi nansowych, który daje oby-
watelowi prawo roszczenia o posiadanie minimum 
środków służących jego utrzymaniu, które to mini-
mum jest określane przez rząd, gwarantowane przez 
państwo i fi nansowane z podatków”. Istotne jest, że 
ma on charakter prawa roszczeniowego, a nie uzna-
niowego (Szumlicz, 1993, s. 13–14). W obecnie to-
czonych dyskusjach przytoczona koncepcja Janiny 
Szumlicz jest określona jako koncepcja umiarkowa-
na (por. Szarfenberg, 2010). MDG nie ma jednoli-
tej konstrukcji w państwach, w których funkcjonuje. 
Z perspektywy prawno-instytucjonalnej dla MDG 
kluczowe są: Europejska Karta Społeczna Rady Euro-
py z roku 1961, zrewidowana w roku 1996, zwłasz-
cza artykuły 13 i 30. Polska nie ratyfi kowała zrewi-
dowanej Karty, Wspólnotowa Karta Podstawowych 
Praw Socjalnych Wspólnot Europejskich z roku 1989 
(zwłaszcza artykuł 10 i 25), Zalecenie w sprawie 
wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających 
zasobów oraz pomocy społecznej w systemach ochro-
ny socjalnej (92/441/EWG) i w sprawie zbieżności 
celów i polityk ochrony socjalnej (92/442/EWG) oraz 
w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych 
z rynku pracy (2008/867/WE). Są to ogólne rozwią-
zania zalecane przez UE, ale nie ma wymogów, które 
zmuszałyby do ich przyjęcia w danym państwie.

Podniesienie efektywności systemu 
pomocy społecznej

W obrębie kolejnego założenia reformy za-
proponowano szereg zmian instytucjonalnych, które 
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prowadzą do powstania nowej struktury organizacyj-
nej systemu na poziomie gminy i powiatu. Głównym 
zamierzeniem jest oddzielenie pracy administracyj-
nej i księgowej od pracy socjalnej i świadczenia usług 
społecznych.

Ośrodki Pomocy Społecznej mają zostać 
przekształcone w Centra Pomocy i Usług Socjalnych 
(CPiUS). Już sam fakt zmiany nazwy ma poprawić 
wizerunek tej instytucji oraz sprzyjać zmniejszeniu 
roszczeniowości osób wymagających wsparcia. Co do 
pierwszego założenia, można się w jakiejś mierze zgo-
dzić. Nazwa zapewne ma znaczenie dla wizerunku. Ale 
co do drugiego założenia, powstają wątpliwości. To tak, 
jakby zakładać, że przemianowanie na przykład urzędu 
ds. bezrobocia na urząd ds. zatrudnienia przyczyni 
się do zmiany nastawienia osób pozbawionych pracy, 
a może nawet zmniejszenia bezrobocia. Jednym sło-
wem, nie wydaje się, by zmiana nazwy dotychczasowych 
OPS-ów wpłynęła na skalę zjawiska ubóstwa i zmianę 
zachowań osób nim dotkniętych, zwłaszcza długotrwale 
bezrobotnych. Na szczeblu lokalnym Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie (PCPR) mają być zastąpione przez 
Powiatowe Centra Pomocy i Usług (PCPU), w miastach 
– MCPU, które zastąpi wcześniejsze Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej, Miejskie Centra Pomocy Społecz-
nej i Miejskie Centra Pomocy Rodzinie. W ramach każ-
dego CPiUS zakłada się wyodrębnienie dwóch działów: 
działu pracy socjalnej i działu usług społecznych.

Fakultatywnie samorządy mogłyby wyod-
rębnić jeszcze, dla poprawienia efektywności insty-
tucjonalnej CPiUS, obsługę fi nansową (dla której 
przewidziano nazwę Kasy Wsparcia Dochodowego). 
Oddzielenie pracy socjalnej od działań administra-
cyjnych wydaje się kierunkiem pożądanym (założo-
no, że pracy w obsłudze kasowej nie można będzie 
łączyć personalnie z wykonywaniem pracy socjal-
nej). Powstaje jednak wrażenie, że wraz z tym dzia-
łaniem rozbudowie ulegają struktury biurokratyczne. 
Wypadałoby zatem domagać się wyliczenia kosz-
tów funkcjonowania takiego systemu w porównaniu 
z kosztami ponoszonymi obecnie. Do wskaźników 
efektywności pomocy zaliczyć bowiem wypada nie tyl-
ko jej skuteczność, ale i koszt całkowity takich działań 

(nie tylko zatem wysokość wsparcia fi nansowego czy 
wartość pomocy niepieniężnej, ale także koszty admi-
nistracyjne).

Wśród zadań przewidzianych dla gminnego 
szczebla samorządu, obok organizowania systemu 
pomocy, wypłaty świadczeń, świadczenia usług socjal-
nych itd., na uwagę zasługuje obowiązek tworzenia co-
rocznej diagnozy oraz monitoringu sytuacji społecznej 
w gminie, z czego mają następnie wynikać rekomenda-
cje dla rady gminy. Dobra diagnoza jest na pewno od-
powiednią podstawą dla planowania i podejmowania 
działań oraz szacowania ich kosztów. Powstaje pytanie 
– jak ta propozycja ma się do tzw. oceny zasobów po-
mocy społecznej? Zgodnie z art. 16a ustawy o pomo-
cy społecznej, gmina, powiat i samorząd województwa 
przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej na 
podstawie analizy lokalnej sytuacji społecznej i demo-
grafi cznej. Ust. 4 przywołanego artykułu stanowi, że 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialne-
go przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowied-
nio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca 
sejmikowi województwa jednostki samorządu teryto-
rialnego, ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena 
z rekomendacjami jest podstawą do planowania bu-
dżetu na rok następny. Może dlatego warto by za-
stanowić się, czy tego typu diagnoza ma odwoływać 
się do już istniejących standardów, czy też ma być 
odrębnym i nowo zaprojektowanym instrumentem 
diagnostycznym. Już dziś zauważa się duże różnice 
w sprawozdawczości gmin w zakresie pomocy społecz-
nej. Niebezpieczeństwem jest tu mało profesjonalne 
podejście gmin do tego zadania (oznacza to nie tylko 
traktowanie go w sposób marginalny, ale również 
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korzystanie z usług fi rm, które oferują tego typu 
diagnozy na zasadzie bardzo ujednoliconego wzoru). 
W zakresie zadań powiatu nie przewidziano, poza 
nazwą instytucjonalną i propozycją zmian wewnątrz 
struktury urzędu, modyfi kacji w zakresie działania, 
pozostawiając na tym poziomie sprawy rodzinne, 
uchodzców itd. Natomiast nowym akcentem, zgod-
nie z duchem zasady subsydiarności, jest szersze do-
puszczenie, poprzez tworzenie warunków formalnych 
i prawnych, do wykonywania usług socjalnych pod-
miotów niepublicznych. To wiąże się ze stworzeniem 
nowego statusu – Agencji Usług Socjalnych, który 
miałby być nadawany przez marszałka danego woje-
wództwa na okres 5 lat. Każdy podmiot ubiegający się 
o taki status musiałby zatrudniać co najmniej dwóch 
pracowników socjalnych, wykonywać działalność po-
żytku publicznego (nie wskazano jednak wprost, czy 
miałby posiadać także status organizacji pożytku pub-
licznego, jeśli byłaby to organizacja społeczna), dzia-
łać na tym polu od minimum dwóch lat, zrealizować 
minimum dwa projekty na rzecz społeczności lokalnej 
w obszarze aktywizacji społecznej lub zawodowej oraz 
dysponować odpowiednią bazą lokalową. Status prze-
widziano dla organizacji społecznych oraz spółdzielni 
socjalnych, jak również dla podmiotów założonych 
przez osoby fi zyczne i działających na zasadzie pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

Wypada sformułować w tym miejscu pytanie 
– czy taka różnorodność podmiotów, które mogą starać 
się o uzyskanie nowego statusu jest wskazana? Trudno 
wyobrazić sobie konkurencję organizacji społecznych, 
organizacji samopomocowych i spółdzielni socjalnych 
oraz podmiotów gospodarczych. Czy tworzenie nowego 
statusu jest w ogóle konieczne? Czy nie można oprzeć 
się o istniejący status pożytku publicznego, nawet je-
śli wymagałby modyfi kacji? Mamy bowiem sytuację, 
w której organizacja społeczna po otrzymaniu statusu 
pożytku publicznego będzie musiała ubiegać się o kolej-
ny status agencji usług socjalnych, żeby móc sprawnie 
działać na polu wsparcia najuboższych. A to raczej wy-
dłuża i utrudnia działania, zwłaszcza społeczne. Wraz 
ze wspomnianymi propozycjami postanowiono także 
wprowadzić standard usług społecznych. To idea dysku-
towana od dawna zwłaszcza na styku dotychczasowej 
współpracy systemu pomocy społecznej z organizacjami 

społecznymi, gdzie są one głównymi organizatorami 
i realizatorami pomocy, między innymi w przypadku 
osób bezdomnych. Proponuje się, by wprowadzić okre-
ślenie – minimalny i optymalny standard usługi socjal-
nej. Jeżeli w systemie ma pojawić się zamawianie usług 
to bez wątpienia ich wycena wymaga określenia jakiś 
standardów. To nie podlega dyskusji. Powstaje jednak 
inny problem – określenie standardu minimalnego jest 
działaniem pożądanym. Pewne wątpliwości budzi na-
tomiast kwestia określenia standardu optymalnego. 
Czy realizacja usług na takim optymalnym poziomie 
będzie fi nansowana ze środków publicznych, czy ogra-
niczy się ona do minimum, a różnicę między optimum 
a minimum organizacja będzie mogła (lub będzie mu-
siała) pokrywać z własnych lub pozyskanych w inny 
sposób środków? No i czy tak określone optimum nie 
będzie oznaczało zarazem maksymalnego, dostępne-
go w danych warunkach standardu? Żaden działający 
podmiot, zwłaszcza funkcjonujący na zasadach komer-
cyjnych, nie będzie z własnych środków starał się o zre-
alizowanie usług na wyższym niż wymagany i opłacany 
poziomie.

W ramach tego reformatorskiego założenia 
proponuje się także tworzenie możliwości usług elek-
tronicznych (np. e-formularze). To dobry trend, któ-
ry zakłada wyposażenie osób, które miałyby z niego 
korzystać, w pewne podstawowe umiejętności cyfrowe 
oraz ewentualny dostęp do nich. Nie chodzi tu tylko 
o osoby skrajnie ubogie czy ze środowisk zaniedba-
nych. Chodzi także o osoby starsze, wobec których na-
leżałoby się zastanowić nad skalą tzw. e-wykluczenia.

Wzmocnienie skuteczności narzędzi 
i instrumentów

Kolejne nowe założenie reformy dotyczy pra-
cowników socjalnych. Propozycje reform zakładają 
wprowadzenie do systemu kształcenia pracowników 
socjalnych nowych specjalizacji. Zasadniczo proponuje 
się trzy takie specjalizacje: asystentura i mediacja so-
cjalna, organizator usług socjalnych i animator społecz-
ności lokalnych. Pierwsza ma mieć charakter profi lak-
tyczny, druga interwencyjny, a trzecia – aktywizacyjny. 
Jednocześnie ma nastąpić uwolnienie pracownika 
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socjalnego od licznych, obciążających go teraz prac ad-
ministracyjnych. To założenie wydaje się mieć charak-
ter modelowy. Trudno sobie bowiem wyobrazić szyb-
kie przejście na taki typ wykonywania pracy socjalnej. 
O ile bowiem można pewnie dość szybko odciążyć 
administracyjnie pracowników socjalnych, o tyle wy-
kształcenie nowych pracowników, wedle zmienionych 
standardów lub modyfi kacja kwalifi kacji obecnie wyko-
nujących ten zawód, musi jednak chwilę potrwać.

Powstają zatem pytania o okres przejściowy, 
czyli czas, gdy wdrożony będzie nowy model pomocy 
społecznej, a nie będzie jeszcze odpowiednio pod niego 
wyprofi lowanych kadr? Czy zmiany te zostały uzgodnio-
ne z ośrodkami kształcącymi pracowników socjalnych na 
różnych poziomach? Czy przemyślano system modyfi -
kowania kwalifi kacji obecnych pracowników, względnie 
uznawania już posiadanych specjalizacji? Stwierdzono, 
że docelowo na pracownika socjalnego powinno przypa-
dać „50 kartotek”. Znając obecne realia (wg Sprawozda-
nia rocznego MPiPS z 24.06.2013 za 2012 r., pracowni-
ków socjalnych w Polsce było 118 476) powstaje pytanie, 
w jakiej perspektywie czasu ów cel musielibyśmy osiąg-
nąć? Rozbudowa instytucjonalna oraz zmniejszenie licz-
by osób i rodzin wspomaganych na pracownika oznacza 
konieczność zaangażowania istotnych funduszy. Czy zo-
stało to dostatecznie przewidziane i czy nie będzie miało 
wpływu na wysokość świadczonej dotychczas pomocy? 
Tego jeszcze nie wiemy.

Również w tym obszarze zawarto propozycje 
modyfi kujące dotychczasowe rozumienie kontraktu 
socjalnego. Postanowiono podzielić go na rodzinny 
i grupowy. To propozycja uelastyczniająca formu-
łę kontraktu, która w niezmienionym praktycznie 
kształcie funkcjonuje od roku 2004. Wydaje się to 
dobrym kierunkiem działań, choć formuła działań 
grupowych, mających wspierać inicjatywy sąsiedzkie 
i działania w ramach małych wspólnot (wsi, osied-
li) wymaga jeszcze doprecyzowania merytorycznego 
(w odniesieniu do samych działań, jak i kompetencji 
wymaganych od pracownika socjalnego). Najnowsze 
badania (CBOS, 2012) pokazują, że Polacy są skłonni 
przekazywać raczej datki pieniężne (62% deklaracji), 
niż poświęcić własny czas i pracę (w 15% czynili to 

najczęściej młodzi ludzie z większych miast), choć 
jednocześnie ogólne zaangażowanie w działalność 
dobroczynną zwiększa się stopniowo na przestrzeni 
ostatnich lat. Co Polacy myślą o pomocy społecznej, 
to dziś trudno ustalić. Ostatnie badanie społeczne na 
ten temat prowadzone było przez CBOS w roku 2008.

Zmiany w obszarze instytucjonalnych 
form pomocy

Kierując się zdaniem autorów reform i zasadą 
sprawiedliwości społecznej, propozycje zmian zmie-
rzają w kierunku większej korelacji między odpłatnoś-
cią za pobyt w DPS a stanem majątkowym rodziny 
lub osoby korzystającej z takiej pomocy. Osoba posia-
dająca znaczniejszy majątek, miałaby być zobowiąza-
na do pokrywania kosztów swojego pobytu nie tylko 
z dochodu, który może być niewystarczający, ale tak-
że z majątku, który wówczas winien być zbywany lub 
z oszczędności (chyba, że będą one wynosiły nie wię-
cej niż 20 tysięcy złotych).

Kierownicy DPS mają zyskać prawo do kiero-
wania pytań do instytucji bankowych w tym zakresie. 
Z jednej strony to rozwiązanie wydaje się uzasadnione. 
Istotnie bowiem wśród osób starszych występują dys-
proporcje fi nansowe i niektóre z tych osób są w stanie 
opłacić konieczne usługi bez korzystania z mechani-
zmów redystrybucyjnych. Z drugiej strony, poszerzanie 
podmiotów administracyjnych, mających dostęp do 
tajemnicy bankowej może być potencjalnym obszarem 
nadużyć. Można się bowiem spodziewać różnego typu 
form przekazywania majątku lub oszczędności celem 
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uniknięcia jego przeznaczenia na opłacenie pobytu 
w DPS, który w takim przypadku musi pozostać do-
towany. Rozwiązania te nie proponują nic w zakresie 
już widocznych problemów. Defi cyt fi nansowy DPS 
to ważna kwestia, ale jeszcze poważniejszą jest defi -
cyt miejsc dla osób starszych i niesamodzielnych oraz 
perspektywa zmian demografi cznych i przyrost liczby 
osób starszych. Nie wiadomo zatem, czy proponowa-
ne rozwiązania mają charakter doraźny (likwidacja 
defi cytu związana ze spadkiem liczby podopiecznych), 
czy jednak umożliwiają podjęcie dyskusji o perspekty-
wach systemu opieki instytucjonalnej w starzejącym się 
społeczeństwie (stąd użycie słowa paradoksalny w po-
przednim nawiasie, przybywać będzie bowiem samot-
nych osób starszych).

Kierunki zmian

Z całości propozycji nie wyłania się konse-
kwentny model usług społecznych. Patrząc na rozbu-
dowę sfery instytucjonalnej nowego systemu nie jest 
jasne czy system ma być w przyszłości bardziej uni-
wersalny czy bardziej selektywny, choć propozycje ob-
niżania progów dochodowych i tworzenie możliwości 
odmawiania nawet minimalnego wsparcia tym, którzy 
nie wykazują gotowości do współpracy z instytucjami 
pomocy społecznej sugerują, że zmierza w kierunku 
drugiego typu. Czy zmiany motywowane są jakimś 
długofalowym planem dostosowania systemu choćby 
do zmian demografi cznych czy raczej doraźnymi po-
trzebami budżetowymi? W jaki sposób ma być mierzo-
na efektywność nowego systemu? Nie zaproponowano 
w tej mierze żadnych narzędzi ani wskaźników. Ograni-
czenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej 
może uchodzić za jego efektywność, ale równie dobrze 
może być konsekwencją zawężania defi nicji ubóstwa 
i „ograniczenia” wejścia do systemu. Ubóstwo w ta-
kim przypadku pozostanie istotnym problemem spo-
łecznym. Nie będzie tylko już ubóstwem urzędowym, 
dostrzeganym i zwalczanym ze środków publicznych.

Grewiński (2011) podkreśla, że chcąc lepiej 
zarządzać coraz większą ilością spluralizowanych 
usług społecznych i jednocześnie zracjonalizować 
wydatki przy zapewnieniu wysokiej skuteczności 

i efektywności polityki społecznej, w wielu państwach 
wprowadzono mechanizmy menedżeryzacji w dzia-
łalności instytucji publicznych, odpowiedzialnych za 
realizację zadań socjalnych. Menedżeralizacja polega-
ła między innymi na wprowadzeniu do działań orga-
nizacji publicznych i instytucji społecznych mecha-
nizmów sprawdzonych w zarządzaniu organizacjami 
biznesowymi. Zauważono bowiem, że zwiększające 
się środki na programy publiczne nie spełniały wymo-
gów skuteczności (osiągania zakładanych rezultatów) 
i efektywności (poniesionych nakładów). Coraz częś-
ciej kwestionowano jakość działań aparatu „rozdętej” 
administracji publicznej, a instytucje publiczne trak-
towano w dużym stopniu jako zbiurokratyzowane 
i zetatyzowane podmioty, w dużym stopniu hamujące 
rozwój i konserwujące tradycyjne rozwiązania.  

Grewiński (2011) wskazuje również na wie-
le zmian, jakie jego zdaniem powinny zajść w sferze 
świadczenia usług społecznych, tak aby stały się one 
bardziej efektywne i przystosowane do obecnych re-
aliów gospodarczych, postulując stworzenie systemu 
współrządzenia, współzarządzania i współuczestni-
czenia w procesach decyzyjnych i realizacyjnych wie-
lu różnych interesariuszy regionalnych i lokalnych, 
którzy stają się współodpowiedzialni za dobrobyt 
i rozwój społeczny. Zdaniem autora, programowanie 
polityki lokalnej (strategie), dostarczanie i produkcja 
usług społecznych, nadzór i kontrola procesów poli-
tyki społecznej, nie jest w tej koncepcji zadaniem tyl-
ko władz samorządowych i sektora publicznego, ale 
różnorodnych podmiotów społecznych, prywatnych, 
kościelnych, nieformalnych, którzy mają interes we 
wspólnym rozwiązaniu problemów społecznych. Aby 
taki wariant realizacji polityki społecznej mógł być 
prowadzony na poziomie regionalnym czy lokalnym 
potrzeba jednak woli i chęci władz samorządowych 
do zbudowania rzeczywistej lokalnej deliberatywnej 
demokracji, z rozbudowaną kontrolą społeczną i ak-
tywnymi obywatelami. Partnerstwa lokalne, partycy-
pacyjny sposób programowania i kreowania lokalnych 
strategii, wspólna realizacja projektów są jednak moż-
liwe jeśli istnieje silna społeczność lokalna powstała 
na bazie społeczeństwa obywatelskiego i wysokie-
go potencjału kapitału społecznego (za: Grewiński, 
Skrzypczak, 2011, s. 40).
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Podkreśla się również znaczenie procesów in-
tegracyjnych w sferze usług społecznych. W Polsce, ale 
także w wielu innych krajach, w dalszym ciągu istnieją 
poważne bariery, jeśli chodzi o możliwość integracji 
usług społecznych. Nie posiadamy także umiejętności 
zorganizowania w nowy, bardziej adekwatny sposób 
do potrzeb, systemu zarządzania usługami społecz-
nymi. Dla stworzenia skoordynowanych systemów 
produkcji i dostarczania usług należy przede wszyst-
kim zmieniać świadomość zarówno decydentów, jak 
i realizatorów zadań socjalnych (tamże, s. 42). Jak 
stwierdzają Grewiński i Skrzypczak (tamże), oprócz 
integracji usług koniecznym procesem ich inicjowania 
jest indywidualizacja i rozwój nowych usług. Należy 
zatem podjąć to wyzwanie na wzór tego, co dzieje się 
w wielu państwach zachodnich, gdzie istnieją zindy-
widualizowane usługi społeczne w ogóle niedostępne 
w Polsce.

Przykładem takich usług może być dostępna 
w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. w Hiszpa-
nii, Szwecji, Wielkiej Brytanii) usługa „Złap oddech”. 
Polega ona na tym, że osoby mieszkające z osobą za-
leżną mogą raz do roku otrzymać wsparcie od insty-
tucji publicznej, polegające na sfi nansowaniu miejsca 
pobytu i opieki osoby zależnej w publicznej instytucji 
opieki. Alternatywnie mogą otrzymać środki na sfi -
nansowanie opiekuna do osoby zależnej, który będzie 
przychodził do domu. Wszystko to dotyczy przypad-
ku wyjazdu osób zajmujących się na co dzień osobą 
zależną na urlop, wypoczynek. Usługa przysługuje 
raz w roku do 30 dni. Usługi takie były wprawdzie 
już pilotażowo stosowane w Polsce, ale z powodów fi -
nansowych i organizacyjnych nie weszły do głównego 
nurtu polityki pomocy społecznej. 

Innym przykładem usługi, która nie występuje 
systemowo w Polsce jest usługa „Jeden Guzik”. Usłu-
ga taka jest dostępna w państwach skandynawskich, 
w Hiszpanii i we Włoszech. Polega ona na tym, że 
schorowane osoby samotne, niepełnosprawne, pozba-
wione opieki, niedołężne otrzymują specjalne urzą-
dzenie, zainstalowane na stałe na ich ciele w postaci 
dużego elektronicznego guzika. W przypadku złego 
samopoczucia, omdlenia czy z innego powodu po 

naciśnięciu guzika, zainstalowanego na tym urzą-
dzeniu wysyłany jest sygnał do operatora, któremu 
podlegają lokalne służby sanitarne i ratownicze. Ope-
rator publiczny lub niepubliczny wysyła natychmiast 
karetkę pogotowia lub sanitariuszy, którzy zazwyczaj 
są niepublicznymi podwykonawcami takiej usługi. 
System wspomagany jest przez GPS, tak aby szybko 
namierzyć poszkodowanego (tamże, s. 43).

Podejście krytyczne wobec 
aktywizacji i integracji społecznej 
grup wykluczonych w kontekście 
usług społecznych

Zjawisko wykluczenia społecznego jest trudno 
defi niowalne. Mamy bowiem do czynienia z kilkoma 
nakładającymi się wymiarami marginalizacji. Wyklu-
czenie społeczne, które – najprościej ujmując – polega 
na niepodejmowaniu zwyczajowej i społecznie akcep-
towanej drogi życiowej lub wypadaniu z niej, dotyczy 
osób, rodzin lub grup ludności, które: 

–  żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych 
(ubóstwo materialne);

–  zostają dotknięte niekorzystnymi procesami społecz-
nymi, wynikającymi z masowych i dynamicznych 
zmian rozwojowych, na przykład dezindustrializacją, 
kryzysami gwałtownego upadku branż czy regionów;

–  nie zostały wyposażone w kapitał życiowy umożli-
wiający im: normalną pozycję społeczną, odpowied-
ni poziom kwalifi kacji, wejście na rynek pracy lub 
założenie rodziny, co dodatkowo utrudnia dostoso-
wywanie się do zmieniających się warunków spo-
łecznych i ekonomicznych;

–  nie posiadają dostępu do odpowiednich instytucji, 
pozwalających na wyposażenie w kapitał życiowy, 
jego rozwój i pomnażanie, co ma miejsce w wyniku 
niedorozwoju tych instytucji spowodowany brakiem 
priorytetów, brakiem środków publicznych, niską 
efektywnością funkcjonowania;

–  doświadczają przejawów dyskryminacji, zarówno 
wskutek niedorozwoju właściwego ustawodawstwa, 
jak i kulturowych uprzedzeń oraz stereotypów;
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–  posiadają cechy utrudniające im korzystanie z po-
wszechnych zasobów społecznych ze względu na 
zaistnienie: niesprawności, uzależnienia, długotrwa-
łej choroby albo innych cech indywidualnych.

Można przyjąć, że wykluczenie społeczne „jest 
pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestni-
ctwa w szerszych zbiorowościach: narodzie, społeczeń-
stwie czy społeczności. Oznacza ono izolację dobro-
wolną bądź częściej, wymuszoną uwarunkowaniami 
zewnętrznymi (biedą, bezrobociem, odmiennym kolo-
rem skóry, religią, niepełnosprawnością, nieakceptowa-
nym przez środowisko zachowaniem czy preferencjami 
seksualnymi)” (Fazlagić, dostęp: 23.09.2013).

Izolacja jednostek czy grup społecznych od 
zbiorowości lub instytucji współczesnego państwa 
utrwala podział na „naszych” i „obcych”, dramatycz-
nie spychając na margines „nieprzydatności” liczne 
grupy ludzi. Pojęcie „wykluczenia społecznego” od-
nosi się zatem, po pierwsze do życia poza nawiasem 
praw i przywilejów społeczeństwa, po drugie jest 
ono strukturalną, stratyfi kacyjną cechą określonej 
zbiorowości, po trzecie zaś, nie tylko charakteryzuje 
statyczny stan rzeczy, ale jest kwintesencją określo-
nego procesu. Procesu ukształtowanego przez miejsce 
w strukturze społecznej, przez doświadczenia życio-
we i oczekiwania.

 

Źródło: Biuletyn przygotowywany w ramach realizowanego projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Szczecinie „Profesjonalne kadry – lepsze jutro”, 2012, s. 6

Wykres 1. Rozumienie pojęcia „wykluczenie społeczne”

Margines
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Defi nicja „wykluczenia społecznego” przy-
jęta w dokumencie powołującym Zespół Zadaniowy 
ds. Reintegracji Społecznej, który opracował Narodową 
Strategię Integracji Społecznej dla Polski brzmi nastę-
pująco: „Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczo-
ne możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania 
z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które 
powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególno-
ści dla osób ubogich” (za: Dziewięcka-Bokun, 2012, 
s. 45). Grupy podatne na wykluczenie społeczne to: 
dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, dzieci wy-
chowujące się poza rodziną, kobiety samotnie wycho-
wujące dzieci, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, 
ofi ary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwali-
fi kacjach, osoby bezrobotne, żyjący w bardzo trudnych 
warunkach mieszkaniowych, niepełnosprawni i chro-
nicznie chorzy, osoby chorujące psychicznie, starsze 
osoby samotne, opuszczający zakłady karne, imigranci, 
osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. 

Pomoc społeczna pomyślana jako instytucja 
polityki społecznej państwa, mająca na celu umożli-
wienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, dawała nadzieję na to, że złagodzi 
negatywne skutki transformacji ustrojowej. Miała też 
wesprzeć rodziny w procesie adaptacji do zmieniają-
cych się gwałtownie i stawiających znacznie większe 
wymagania warunków życia. To ostatnie oczekiwanie 
zostało spełnione. Nie nastąpiło to jednak niestety 
w wyniku dostosowania czy rozwoju umiejętności ro-
dzin, ale poprzez godzenie się z faktem bycia outside-
rem i redukcję swoich potrzeb.

Publiczna pomoc społeczna, w wielu przeja-
wach nie spełnia do końca funkcji wspierającej. Coraz 
częściej jest w swym całokształcie dodatkowym ele-
mentem marginalizującym osoby i rodziny, którym 
w swych założeniach ma służyć.

Co powoduje taką sytuację?

Pierwszą przyczyną jest to, że w publicznej po-
mocy społecznej przeważają ciągle bierne formy pomo-
cy, natomiast brak jest środowiskowej pracy socjalnej. 

Ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 
rodzinie są urzędami, w których można otrzymać za-
siłek. Natomiast trudno jest szukać w nich wsparcia, 
zrozumienia i pomocy w zmienianiu trudnej sytuacji 
rodzinnej, wychowawczej i życiowej. Dzieje się tak, po-
nieważ pomoc społeczna jest instytucją coraz bardziej 
zbiurokratyzowaną. Przykładem na to jest choćby nad-
miernie rozbudowany kilkunastostronicowy druk wy-
wiadu środowiskowego, do którego należy dołączyć od 
kilku do kilkunastu dokumentów.

Jakość pracy najczęściej mierzy się liczbą klien-
tów, ilością wydanych pieniędzy, czy w bardziej wyrafi -
nowanych przykładach, liczbą działań podjętych przez 
pracownika socjalnego wobec podopiecznego takich 
jak pomoc w: napisaniu wniosku; uzyskaniu świadczeń 
emerytalno-rentowych; w zakresie oszczędnego gospo-
darowania mediami; docieraniu do pracodawcy; nauce 
właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Okolicznością obiektywną, zdecydowanie 
niesprzyjającą pracy socjalnej jest fakt, że jeden pra-
cownik socjalny ma pod opieką kilkadziesiąt rodzin. 
Każdej z nich może poświęcić średnio 2–3 godziny 
w miesiącu, w tym czasie realizowane są również for-
malności biurokratyczne. Dla części rodzin, może 
nawet i nie tak małej, można by wygospodarować 
znacznie więcej czasu. Można to zrobić wprowadza-
jąc zmiany w organizacji pracy. Do minimum ograni-
czając czynności biurokratyczne, defi niując precyzyj-
nie potrzeby rodzin, wprowadzając wyraźny podział 
na rodziny wymagające wyłącznie przyznania świad-
czeń i te, którym potrzebne są wsparcie i intensyw-
na pomoc. Mogłoby okazać się, że można znacznie 
więcej czasu poświęcić rodzinom najbardziej potrze-
bującym.

Poważnym problemem jest również niedoce-
nianie organizacji pozarządowych. Powszechna jest 
tendencja do nadmiernego rozbudowywania lokalne-
go publicznego systemu pomocy społecznej. Często 
dochodzi do sytuacji zmonopolizowania wszystkich 
usług pomocowych, może za wyjątkiem tych, które są 
najtrudniejsze do realizacji – na przykład praca z bez-
domnymi. Ta sytuacja jest wysoce niekorzystna dla 
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rozwoju sztuki pomagania, wielokrotnie też podwyż-
sza koszty świadczonej pomocy.

Według Grewińskiego, aby usługi społeczne 
mogły się rozwijać w Polsce konieczne jest przemo-
delowanie fi nansowania całego systemu pomocy spo-
łecznej. Pieniądze powinny iść za instytucjami, któ-
re rozwijają nowe i zindywidualizowane usługi i/lub 
które dostarczają sprawdzone usługi dobrej jakości, 
a nie za instytucjami publicznymi, tylko dlatego, że 
stanowią trzon systemu pomocy społecznej. Potrzeba 
jest tu dowartościowania tych, którzy testują nowe 
usługi i chcą się specjalizować w określonych usłu-
gach. Koniecznym jest tu zmiana dystrybucji środków 
EFS, które petryfi kują często źle zorganizowane i za-
rządzane instytucje publiczne w ramach projektów 
systemowych. Tymczasem cała masa pieniędzy euro-
pejskich utrwala system, który w założeniu jest już 
nieefektywny i nieskuteczny, oczywiście z wyjątkami 
(za: Grewiński, Skrzypczak, 2011, s. 46).

Wyzwania stojące przed usługami 
społecznymi

Polskie usługi społeczne stoją przed wyzwa-
niami, które podzielić można na trzy grupy. W pierw-
szej z nich znajdują się uniwersalne wyzwania, jakie 
zawsze stały przed polityką społeczną, na przykład 
ograniczenie nierówności, przezwyciężenie lub ła-
godzenie ubóstwa i wykluczenia czy też budowanie 
integracji społecznej. W drugiej grupie możemy zna-
leźć te, które wynikają z przemian cywilizacyjnych, 
zarówno obecnych, jak i tych, które rysują się przed 
nami w przyszłości. Są to na przykład – starzenie się 
społeczeństwa ze wszystkimi tego konsekwencjami 
czy wzmożona presja konkurencyjności w warunkach 
globalizacji. Trzecia grupa wyzwań wynika ze specy-
fi cznego polskiego kontekstu historycznego, a tak-
że naszego geopolitycznego usytuowania. W grupie 
wspomnianych wyzwań możemy umieścić te zwią-
zane z likwidacją post-komunistycznych zapóźnień 
rozwojowych, korektą rozwiązań zastosowanych 
w czasie transformacji, ale niekoniecznie sprzyjają-
cych modernizacji, a także umiejętnością włączenia się 
w projekt zwany europejskim modelem społecznym

 

(przy uwzględnieniu jego wewnętrznego zróżnicowa-
nia i zmienności) (Bakalarczyk, 2011, s. 20).

Wszystkie trzy wyodrębnione grupy nie stano-
wią odrębnych obszarów. Wręcz przeciwnie – wszyst-
kie one się przenikają. Myśląc o współczesnej polity-
ce społecznej warto poszczególne kwestie społeczne 
rozpatrywać właśnie w świetle nakładających się na 
siebie wspomnianych trzech płaszczyzn.

Jednym z rysów polskiej polityki społecznej 
doby transformacji był jej charakter osłonowy, a nie 
aktywizacyjny. Praktycznym tego przejawem były kie-
rowane do szerokich grup przywileje emerytalne i uła-
twienia przechodzenia na rentę zamiast inwestowania 
w podnoszenie kapitału ludzkiego, poprzez przekwa-
lifi kowywanie. Takie rozłożenie akcentów poniekąd 
było uzasadnione pilną potrzebą zamortyzowania 
kosztów, jakie poniosło wiele osób w obliczu restruk-
turyzacji gospodarczej i spacyfi kowanie oporu spo-
łecznego przeciwko reformom. Dyskusyjne jest czy 
była to wówczas dobra strategia i czy już wcześniej 
nie należało zmienić kierunku na bardziej aktywną 
politykę społeczną (active social policy). 

Z pewnością jednak utrzymywanie tego sta-
nu rzeczy hamuje rozwój – zarówno społeczny, jak 
ekonomiczny – i dlatego wymaga zmiany. Chociaż 
przechodzenie na wcześniejsze emerytury już ogra-
niczono, podobnie jak i dostępność świadczeń ren-
towych, w wielu podsystemach nadal widać słabości 
wyrosłe z tamtego okresu. Pokazuje to choćby struk-
tura wydatków społecznych. W Polsce – bardziej niż 
w innych krajach OECD – widoczna jest dysproporcja 
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między udziałem wydatków na transfery pieniężne 
a wydatkami na świadczenia o charakterze rzeczo-
wym i usługowym, na rzecz tych pierwszych. Jest to 
struktura wielce niekorzystna i anachroniczna. Widać 
to choćby na przykładzie pomocy społecznej. Fakt, 
że brakuje zasobów na systematyczną, profesjonalną 
pracę socjalną z osobami wykluczonymi, a działania 
pracowników socjalnych często sprowadzają się do 
przyznawania zasiłków oraz biurokratycznej spra-
wozdawczości, skutkuje tym, że tak skonstruowany 
system może w wielu przypadkach jedynie łagodzić 
ubóstwo i wykluczenie, ale nie pozwala na jego prze-
zwyciężenie. Dlatego w polityce antywykluczeniowej 
potrzebne jest zastosowanie zindywidualizowanej 
i sprofesjonalizowanej (najlepiej w ramach skoordyno-
wanych działań wielu służb) pracy socjalnej i aktywi-
zacyjnej. Błędem natomiast wydaje się wiara w to, że 
tego typu działania powinny mieć profi l niemal wy-
łącznie prozatrudnieniowy. Oczywiście docelowo cho-
dzi o to, by osoby, które chcemy z powrotem włączyć 
do społeczeństwa, znalazły pracę i aktywnie partycy-
powały w tworzeniu społecznego dobrobytu. Często, 
by mogły one wyjść na prostą, nie wystarczy wyłącz-
nie wsparcie zawodowe. Potrzebna jest także ogólno-
życiowa reintegracja.

Mówiąc o potrzebie położenia większego naci-
sku na usługi, nie chodzi wyłącznie o usługi adresowa-
ne do wykluczonych, ale także pewien zestaw świad-
czeń, których adresatami byłyby różne grupy. Sferą 
taką jest zwłaszcza opieka nad osobami zależnymi, 
na przykład małymi dziećmi, osobami niesamodziel-
nymi czy starszymi. Rozwój wielosektorowego rynku 
w tym zakresie wydaje się dziś fundamentalny zarów-
no w świetle podnoszenia kapitału ludzkiego, budowa-
nia integracji społecznej, jak i aktywizacji zawodowej 
(dzięki częściowemu odciążeniu opiekunów możliwa 
byłaby ich aktywizacja, o którą obecnie trudno). Nie-
stety mamy wciąż skurczony rynek tego typu usług, 
a w dobie transformacji nastąpiło nawet ograniczenie 
podaży niektórych z nich, na przykład przedszkoli 
i żłobków, który to trend dopiero niedawno wszedł na 
pozytywny tor. Przy tak dużych zapóźnieniach, na-
iwna jest wiara, że podaż ta w całości może być zre-
alizowana przez sektor publiczny (podobnie jak nie 
ma podstaw do przekonania, że to zapotrzebowanie 

w pełni zaspokoi rynek prywatny). W tym, jak i wielu 
innych obszarach polityki społecznej, należy postawić 
na wielosektorowość, co jest zresztą zgodne z najnow-
szymi trendami w polityce społecznej (Grewiński, 2009; 
Bakalarczyk, 2011, s. 23).

Na kwestię demografi czną często spogląda się 
przez pryzmat działań adresowanych do najstarszych 
generacji – systemu emerytalnego czy wzmożonego 
popytu na opiekę zdrowotną i długoterminową. To 
oczywiście bardzo ważne problemy, ale nie mogą one 
być rozwiązane w oderwaniu od działań podejmowa-
nych na innych polach dotyczących młodszych gene-
racji, zwłaszcza w zakresie rynku pracy czy polityki 
rodzinnej. Żadna konstrukcja systemu emerytalnego 
nie będzie dość stabilna, jeśli nie będziemy mieli wy-
sokiego poziomu zatrudnienia w gospodarce, bo od 
tego zależy ilość środków w systemie zabezpieczenia 
społecznego i w budżecie, z którego system emery-
talny jest dofi nansowany. Podobnie, nie utrzymamy 
systemu emerytalnego, gdy nie stworzymy mądrej 
polityki rodzinnej. Mądrej czyli takiej, która nie tyl-
ko promuje dzietność (bo to nie wystarczy), ale rów-
nolegle umożliwia wychowanie i kształcenie dzieci. 
Toteż na kwestię starzenia się społeczeństwa należy 
patrzeć przez pryzmat warunkujących się segmentów 
polityki społecznej: od wsparcia rodzin z dziećmi, 
przez inkluzyjny i konkurencyjny rynek pracy, aż po 
konstrukcję systemu zabezpieczenia społecznego 
(w wymiarze emerytalnym, zdrowotnym i opiekuń-
czym). Wyzwaniem, które łączy problemy młodych 
rodzin z małymi dziećmi i osób najstarszych jest wspo-
mniana już konieczność zapewnia wsparcia rodzinom 
w opiece nad osobami zależnymi. Bez tego musimy 

Fo
t.

 H
. G

or
cz

yc
a



 46 

się liczyć, że coraz więcej osób będzie w związku 
z potrzebą długoterminowej opieki nad niesamodziel-
nymi bliskimi wypadać poza rynek pracy i stopniowo 
tracić swój zawodowy i społeczny potencjał.

W kontekście rynku pracy problemem – nie 
tylko w Polsce – jest jego segmentacja, polegająca na 
tym, że istnieją grupy pracownicze, których stabilność 
zatrudnienia jest wysoka i równocześnie grupy, któ-
re pracują i żyją w warunkach bardzo niestabilnych 
(tzw. prekariat). Utrzymywanie się tego podziału ude-
rza zarówno w zasady sprawiedliwości, jak i wywołuje 
zagrożenie dla ładu społecznego. Może się bowiem na 
tym tle zrodzić społeczny konfl ikt międzygeneracyjny 
(w grupie prekariuszy jest więcej ludzi młodych niż 
tych ze starszego pokolenia). W obliczu wspomnia-
nych wcześniej wyzwań na taki konfl ikt nie możemy 
sobie w żaden sposób pozwolić.

Kierunkiem pożądanym w tej sytuacji wydaje 
się być koncepcja fl exicurity, zalecana w unijnych ko-
munikatach i praktykowana najpełniej w Danii. Jej 
fi larami są: elastyczność zatrudnienia, nowoczesne 
zabezpieczenie społeczne, instrumenty aktywnego 
rynku pracy (nieraz dodaje się do tego jako czwarty 
człon – koncepcję life long learning). Układ ten jednak 
nie powinien być traktowany sztywno, gdyż wymaga 
dostosowywania do konkretnego kontekstu w danym 
kraju. Na najbardziej ogólnym poziomie w koncepcji 
fl exicurity chodzi o połączenie bezpieczeństwa i ela-
styczności. Szukanie kompromisu między tymi dwo-
ma wartościami powinno orientować myślenie o poli-
tyce społecznej.

Polska, jeśli chodzi o kapitał ludzki, osią-
ga wysokie wyniki głównie w aspekcie ilościowym, 
a nie jakościowym, który jest w zasadzie ważniej-
szy. Przykładem jest stan szkolnictwa wyższego. 
Edukacja w Polsce w dużej mierze ogranicza się do 
tradycyjnych form – od szkoły podstawowej po stu-
dia. Słabo rozwinięta jest opieka przedszkolna (na 
tym etapie potencjał przyswajania wiedzy i umiejęt-
ności jest bardzo wysoki), a także różne formy podno-
szenia kompetencji na dalszych etapach życia, w wie-
ku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jeszcze gorzej 

wygląda sytuacja jeśli chodzi o kapitał społeczny. 
Według różnych jego wskaźników, takich jak poziom 
zaufania czy aktywność społeczna, Polska sytuuje się 
na końcowych miejscach w rankingu wśród krajów 
europejskich. Tu też duże jest pole do działania dla 
szeroko rozumianej polityki społecznej. Kapitał spo-
łeczny może bowiem być współkształtowany przez 
odpowiedni układ instytucjonalny. Władze publiczne 
powinny otwierać się – zachowując odpowiedzialność 
za (współ)fi nansowanie swych zadań – na organiza-
cje społeczne, a nieraz także na podmioty prywatne, 
przekazując im część zadań. Ważne jest by owo dele-
gowanie zadań nie oznaczało całkowitego zrzeczenia 
się odpowiedzialności władz za dany obszar. Władze 
publiczne powinny zachowywać odpowiedzialność za 
wyznaczanie celów, tworzenie regulacji i kontrolę ich 
przestrzegania, a także – w mojej opinii – częściowe 
fi nansowanie usług strategicznych ze społecznego 
punktu widzenia. Dzielenie się odpowiedzialnością za 
świadczenie pewnych usług z pozapublicznymi pod-
miotami może nie tylko zaktywizować stronę społecz-
ną, ale także zwiększyć poziom zaufania do władzy 
(tzw. linking social capital, który w Polsce – po części za 
sprawą doświadczeń historycznych – jest szczególnie 
słabo rozwinięty). Przyszłościowa polityka społeczna 
musi być wielosektorowa, a podmioty z poszczegól-
nych sektorów muszą ze sobą współpracować w roz-
wiązywaniu konkretnych spraw (Grewiński, 2009).

W bardzo interesujący sposób przyszłość 
usług społecznych ujmują Grewiński i Skrzyp-
czak (2011). Stwierdzają, że postępujące urynkowie-
nie usług socjalnych i prywatyzacja usług niosą za 
sobą wiele dobrego, ale i wiele zagrożeń, które nale-
ży monitorować w kontekście oceny nie tylko efek-
tywności i racjonalności wydatków, lecz także jakości 
usługi celowości prowadzenia niektórych działań na 
przykład w polityce aktywizacji i integracji społecz-
nej. Przyszłość polityki społecznej w zakresie usłu-
gi to z pewnością wielosektorowość i różnorodność 
dostawców usług, a także integracja usług konieczna 
w celu ułatwienia dostępu do nich obywatelom oraz 
w celu lepszej koordynacji zadań. Potrzebne są jednak 
dalsze zmiany polegające na partnerskiej współpracy 
wszystkich aktorów polityki społecznej, zlecanie za-
dań podwykonawcom oraz bardziej partycypacyjny 
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system decydowania o priorytetach lokalnej polityki 
społecznej. Aby to wszystko mogło skutecznie oddzia-
ływać na lokalny dobrobyt społeczny, usługi muszą 
być znacznie lepiej zarządzane i koordynowane. Tylko 
w ten sposób praca socjalna i środowiskowa, a także 
animacja lokalna i edukacja środowiskowa, będą mo-
gły się rozwijać.
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Praca socjalna 
jako usługa w praktyce

Z Jackiem Kowalczykiem rozmawia
Ryszard Szarfenberg

Dr hab. Ryszard Szarfenberg, profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego: Niekiedy stawiana jest 
teza, że nowoczesna pomoc społeczna powinna 
opierać się na usługach. Z tego wynika, że dotych-
czasowa pomoc społeczna nie była na nich oparta, 
że dominowały w niej świadczenia pieniężne. Czy 
praktyka MOPS w Krakowie potwierdza tę tezę?

Jacek Kowalczyk, zastępca przewodniczącej Sto-
warzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej FORUM: Praktyka MOPS w Krakowie, 
ale też wielu ośrodków pomocy społecznej w Polsce, 
wskazuje na istotny wpływ świadczeń pieniężnych na 
organizowanie procesu pomagania. Jednocześnie może-
my obserwować proces zmiany, szczególnie widoczny 
w ostatnich 10 latach. Następuje rozwój usług pomocy 
i integracji społecznej, zarówno w wymiarze zróżnico-
wania oferty pomocowej, jak i coraz większej liczby 
jej odbiorców. Wśród usług obecnych już od wielu lat 
w systemie pomocy społecznej można wskazać rozwój 
sieci środowiskowych domów samopomocy, a także 
nieco nowszych mieszkań chronionych i rodzinnych 
domów pomocy. Jako szczególnie istotne można uznać 
narzędzie zatrudnienia socjalnego – kluby integracji 
społecznej. Ważną rolę odgrywają też prace społecz-
nie użyteczne. Niebagatelne znaczenie miał i nadal 
ma udział ośrodków pomocy społecznej w projektach 
realizowanych z wykorzystaniem środków związanych 
z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W ramach tych 
projektów uruchamialiśmy dla bezdomnych i dla mło-
dzieży w Krakowie między innymi pracę socjalną meto-
dą streetworkingu, programy zatrudnienia wspieranego 

(w ramach inicjatywy EQUAL), asystenturę rodzinną 
i asystenturę osoby niepełnosprawnej oraz szereg in-
nych działań. Ze względu na skalę środków i czas reali-
zacji szczególne znaczenie miały i nadal mają projekty 
systemowe dla ośrodków pomocy społecznej w ramach 
PO KL. Oprócz wspomnianych już usług asystenckich, 
programy aktywności lokalnej, realizowane w ramach 
projektu systemowego, uzupełniły działania MOPS 
w Krakowie o ważny element pracy socjalnej na rzecz 
i wspólnie ze społecznościami lokalnymi będącymi 
w szczególnie trudnej sytuacji. Ostatnie kilka lat to 
także rozwój usług wynikających z zaangażowania, po-
mysłowości pracowników socjalnych i obserwowanych 
potrzeb, nie oparty na pozyskiwaniu środków unijnych. 
Chodzi o wykorzystanie metody projektu socjalnego. 
Trudno opisać wszystkie przejawy zachodzącej zmiany. 
Świadczenia pieniężne na pewno nie dominują obecnie 
w praktyce pomocowej w Krakowie.

R.Sz.: MOPS Kraków brał udział w pilota-
żu oddzielenia pracy socjalnej od postępowania 
w sprawach przyznawania świadczeń i usług po-
mocy społecznej. Czy to oddzielenie się udało? 
Z jakimi problemami trzeba było sobie poradzić?

J.K.: Pierwszy projekt wprowadzenia rozdziele-
nia pracy socjalnej od świadczeń został opracowany 
w krakowskim MOPS w 2006 roku. Nie udało nam 
się wówczas doprowadzić go do poziomu operacjona-
lizacji umożliwiającego wdrożenie. Pamiętam też mój 
sceptycyzm do takiego rozwiązania. Wiele doświad-
czeń i pomysłów na rozwój pracy socjalnej, jakie od 

Fo
t.

 A
rc

h.
 A

ut
or

ów



51    

tamtego czasu zgromadziliśmy w MOPS w Krakowie 
pozwoliło, wraz z wykorzystaniem materiałów opraco-
wanych w Zadaniu 2 projektu 1.18 „Tworzenie i rozwi-
janie usług pomocy i integracji społecznej”, na podjęcie 
się tego wyzwania. Chociaż skala badania pilotażowe-
go była ograniczona (tylko kilkunastu pracowników), 
to wnioski płynące z jego wyników są jednoznacznie 
pozytywne. Dość powiedzieć, że podjęliśmy decyzję 
o stopniowym wprowadzaniu tego rozwiązania w ca-
łym ośrodku. Oczywiście, nie jest to dokładne powiele-
nie rozwiązań testowanych. Wykorzystujemy doświad-
czenia pilotażu i dokonujemy pewnych korekt. Musi-
my też brać pod uwagę ograniczone zasoby, które nie 
są już wspierane dodatkowymi środkami fi nansowymi.

Wracając do pytania o problemy: najważniejsze było 
zrozumienie, że taka zmiana jest procesem i wymaga 
czasu. Wymaga przejścia przez kolejne etapy. Pracow-
nicy, mający doświadczenie w dotychczasowej praktyce, 
nazwijmy to „pracy w środowisku”, łączącej rolę wspie-
rającą z rolą dystrybucyjno-kontrolującą, musieli się 
zmierzyć z nowymi uwarunkowaniami. Poczucie satys-
fakcji mieszało się ze zwątpieniem. Szczególnie trudne 
było samokrytyczne spojrzenie na dotychczasową prak-
tykę. Ważne były początkowe doświadczenia w okre-
ślaniu nowych ram relacji z osobami objętymi pomocą. 
Tym bardziej, że nowa sytuacja nie była na początku też 
zrozumiała dla osób od wielu lat korzystających z pomo-
cy ośrodka. Pracownik, który przychodzi ma czas, nie 
oczekuje żadnych zaświadczeń i chce rozmawiać o tym, 
jak osoba radzi sobie w codziennym życiu i jak wyobra-
żałaby sobie życie, gdyby sytuacja miała ulec poprawie, 
dana sytuacja nie pasowała do przyzwyczajeń. Bardzo 
ważne więc było nauczenie się sposobów radzenia sobie 
z postawami: „jeśli nie rozmawiamy o pieniądzach, to 
innych problemów nie mam”. Cierpliwość, znajdowanie 
obszarów umożliwiających nawiązanie relacji, obszarów 
ważnych dla osoby, a nie dla pracownika, pozwalało na 
rozpoczęcie procesu pomocowego – chociaż w tradycyj-
nym kontakcie osoba korzystająca z pomocy pewnie zo-
stałaby szybko uznana za tzw. trudną lub roszczeniową.

Szczególnego podkreślenia wymaga różnica w po-
dejściu do tej nowej formuły osób, które wcześniej 
nie korzystały z pomocy, jak i pracowników, którzy 

nie mieli doświadczenia w tradycyjnej formule po-
magania. Dla nich takie rozwiązanie było naturalne 
i oczywiste – pozwalało szybciej i skuteczniej przejść 
do wspólnej pracy nad rozwiązywaniem problemów.

R.Sz.: W literaturze podnosi się czasem, że pra-
ca socjalna to nie jest schematyczne działanie, 
wymaga kreatywności i indywidualnego podej-
ścia. Jeżeli jest to słuszna uwaga, jak pogodzić te 
cechy ze standaryzacją pracy socjalnej? Co nowe-
go wniosą standardy pracy socjalnej do praktyki 
jej udzielania?

J.K.: Uwaga jest jak najbardziej słuszna – a jeśli się 
ją akceptuje, oznacza to uwzględnianie wymienionych 
cech w pracy nad standardami. Nie można ich rozu-
mieć jako zautomatyzowanych i uproszczonych proce-
dur wykonywania pracy socjalnej. Trzeba pamiętać, że 
lepsze, realne efekty w praktyce, osiągnięte zostaną po-
przez inspirowanie i promowanie wysokiej jakości roz-
wiązań, a nie ich normatywne wymuszanie. To ostatnie 
prowadzi często do działań pozornych, których celem 
nie jest wysoka jakość i skuteczność usługi, a udowod-
nienie spełnienia wymagań na poziomie formalnym. 
Ważnym elementem standardu powinno więc być do-
określanie podstaw aksjologicznych pracy socjalnej. 
Nie należy zapominać o możliwościach lokalnego roz-
woju pracy socjalnej poprzez metody pozwalające roz-
szerzać, a w niektórych elementach nawet zastępować 
rozwiązania przyjęte w standardzie.

Główną rolą, którą standardy odegrają jest to, że sta-
ną się obszarem dyskusji o pracy socjalnej w środowisku. 
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Efektem tej dyskusji będzie większa świadomość możli-
wości i ograniczeń tej usługi pomocy społecznej. Następ-
nymi etapami będą próby wdrażania standardu – oczy-
wiście w różny sposób rozumianego. Zróżnicowany też 
będzie poziom przygotowania i determinacji we wdraża-
niu. Jeśli jednak elementem standardu będzie, wśród wa-
runków organizacyjnych, oddzielenie wykonywania pra-
cy socjalnej od postępowania administracyjnego, efektem 
będzie rozpoczęcie procesu budowania nowego, bardziej 
skutecznego sposobu realizacji pracy socjalnej.

R.Sz.: W założeniach do zmiany ustawy o pomo-
cy społecznej proponuje się wprowadzenie obowiąz-
kowego kontraktu socjalnego w procedurze przyzna-
wania świadczeń pieniężnych. Czy po takiej zmianie 
nadal będzie to narzędzie pracy socjalnej? Innymi 
słowy, czy i w jaki sposób powinniśmy łączyć proce-
dury przyznawania świadczeń z pracą socjalną?

J.K.: Kontrakt socjalny zarówno w obecnych rozwią-
zaniach prawnych, jak i w praktyce pokazuje trudności, 
z którymi musimy sobie poradzić. Aktualnie narzędzie 
to pełni wiele ról: zgodnie z ustawą o pomocy społecz-
nej jest instrumentem w pracy socjalnej w postępowa-
niu administracyjnym, określającym wymagany zakres 
współdziałania osób lub rodzin w rozwiązywaniu trud-
nej sytuacji. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o zatrudnie-
niu socjalnym, jest wymogiem formalnym uczestnictwa 
w klubie integracji społecznej, a zgodnie z zasadami 
realizacji projektów systemowych w ośrodkach pomo-
cy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie 
i regionalnych ośrodkach polityki społecznej jest warun-
kiem formalnym korzystania z projektu systemowego. 
Oczywiście założeniem wykorzystania kontraktu socjal-
nego w przypadku klubów integracji społecznej i projek-
tu systemowego było, że będzie on zawarty na podstawie 
przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Dla jednoznacznego rozdzielenia pracy socjalnej od 
innych usług i procedur pomocowych konieczna jest 
rezygnacja z wielości ról kontraktu socjalnego. Propo-
zycja zawarta w założeniach do zmiany ustawy o po-
mocy społecznej, wykorzystania kontraktu socjalnego 
w procesie przyznawania świadczeń pomocy społecznej, 
oznacza więc konieczność rezygnacji z kontraktu jako 

narzędzia w pracy socjalnej. Oczywiście możliwe jest 
przyjęcie rozwiązania odwrotnego – pozostawienia kon-
traktu wyłącznie w obszarze pracy socjalnej. Ale wtedy 
musiałyby ulec zmianie propozycje założeń.

Dla uzyskania możliwie najwyższej skuteczności 
pracy socjalnej rozdzielenie powinno mieć możliwie 
najbardziej jednoznaczny i trwały charakter. Ca-
łość odpowiedzialności za pozyskiwanie dowodów 
w postępowaniu oraz ich ocenę powinien ponosić 
pracownik socjalny, prowadzący postępowanie admi-
nistracyjne. Obowiązki te powinny dotyczyć również 
elementów postępowania, wynikających z zasady 
obowiązku wykorzystywania własnych zasobów, moż-
liwości i uprawnień oraz obowiązku współdziałania 
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji. Związek postępo-
wania administracyjnego w sprawie świadczeń z pracą 
socjalną ograniczałby się do pozyskiwania w trakcie 
postępowania informacji o tym, czy osoba lub rodzina 
jest objęta pracą socjalną. Byłaby to analogiczna sy-
tuacja do innych usług realizowanych przez różnych 
specjalistów na przykład terapii uzależnień. Informa-
cja dotyczyłaby potwierdzenia, że z osobą lub rodziną 
jest lub nie jest prowadzona praca socjalna.

Efektem proponowanej zmiany byłoby powstanie 
dwóch podstawowych ról zawodowych pracownika so-
cjalnego: pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej – re-
alizującego wyłącznie tę szczególną usługę pomocową, 
z wykorzystaniem właściwych jej metod, podejść i tech-
nik oraz pracownika socjalnego ds. świadczeń i usług, 
który prowadzi postępowania administracyjne w spra-
wach świadczeń pieniężnych, a także usług pomocy 
społecznej przyznawanych w trybie postępowania 
administracyjnego (domy pomocy społecznej, ośrodki 
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wsparcia, usługi opiekuńcze). Pracownik ten byłby od-
powiedzialny za ustalenie czy osoba lub rodzina ubie-
gająca się o świadczenie wykorzystuje wszystkie swoje 
możliwości, zasoby i uprawnienia. Ustalałby niezbędny 
zakres współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji. 
Jednym z ważnych sposobów podejmowania tej współ-
pracy byłoby korzystanie z usług pomocy i integracji 
społecznej – w tym oczywiście również pracy socjalnej. 
Pracownik ten dokonywałby także oceny wywiązywa-
nia się z podjętych zobowiązań.

R.Sz.: Niekiedy broni się rozwiązania polegają-
cego na pozostawieniu pracy socjalnej i przyzna-
wania świadczeń pieniężnych w jednych rękach. 
Argumentem za tym stanowiskiem jest to, że pra-
cownik socjalny straci ważny instrument oddzia-
ływania na klienta. Czy z praktyki wynika, że jest 
to słuszny argument?

J.K.: Argument ten jest oparty na założeniu, że klu-
czowym sposobem wywierania wpływu, motywowania 
jest ten opracowany na podstawie formuły: dostaniesz 
coś na czym ci zależy, jeśli w zamian zrobisz coś, cze-
go się od ciebie oczekuje. Inaczej mówiąc, argument ten 
wspiera tezę, że głównym składnikiem pracy socjalnej 
jest aktywizacyjny charakter świadczeń pieniężnych. 
Wydaje się, że to właśnie jest zasadniczym źródłem nie-
porozumień. Aby ich uniknąć trzeba powiedzieć jasno: 
warunkowanie przyznawania świadczeń pieniężnych od 
wywiązywania się z obowiązków współdziałania w roz-
wiązywaniu trudnej sytuacji nie jest pracą socjalną. Jest 
to potrzebna w mojej opinii metoda oddziaływania 
w pomocy społecznej, ale jest to obszar przyznawania 
świadczeń a nie praca socjalna. W wielu przypadkach 
bez takiego impulsu proces zmiany nie mógłby się roz-
począć. Osoba jest oburzona, że aby otrzymać niezbęd-
ną pomoc, ma obowiązek na przykład podjąć prace 
społecznie użyteczne. Gdy już je podejmie, to po po-
czątkowym okresie buntu, może zobaczyć w tej aktyw-
ności możliwości, których wcześniej nie widziała. Praca 
socjalna jest usługą, której podstawy nie stanowi przy-
znanie lub nieprzyznanie zasiłku. Jest usługą poszuku-
jącą właśnie tych obszarów, w których osoba zdecyduje 
się na podjęcie działań, bo uzna je za celowe, za takie, 
które poprawią jej sytuację, które pozwolą jej lepiej żyć. 

A nie taką, którą pracownik socjalny uzna za właściwą, 
aby mógł przyznać zasiłek.

R.Sz.: Jak nowa praca socjalna odseparowana 
od świadczeń pieniężnych ma się do innych usług 
pomocy społecznej, na przykład poradnictwa, 
interwencji kryzysowej, reintegracji społecznej, 
rehabilitacji społecznej czy asysty rodzinie? Czy 
można znaleźć jej specyfi kę na tle tych usług? Je-
żeli tak, na czym ona polega? Jeżeli nie, co z tego 
wynika?

J.K.: To pytanie jest jednym z trudniejszych w or-
ganizowaniu działań pomocowych. Usługi pomocowe 
mają wiele cech wspólnych.  W każdej z nich tak samo 
wygląda wiele czynności. Obserwacja pojedynczych 
czynności nie pozwala więc odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące różnic. Konieczne jest spojrzenie na zakłada-
ny proces działania w powiązaniu z celami i narzędzia-
mi stosowanymi w danej usłudze. Wydaje się, że praca 
socjalna to przede wszystkim zespół czynności a nie 
pojedyncza akcja pracownika socjalnego. Jego wyróżni-
kiem będzie nawiązanie szczególnej relacji pomocowej 
oraz stosowanie etapów metodycznego działania, wraz 
z celem poprawy sytuacji lub funkcjonowania osoby 
bądź rodziny, jak również utrzymania stanu obecnego, 
a tym samym zapobiegania pogorszeniu się sytuacji. 
Czy to w wystarczającym stopniu wyróżnia pracę so-
cjalną od innych usług ? Wydaje się, że z punktu widze-
nia dzisiejszej rzeczywistości, w której pojęcie „praca 
socjalna” używane jest w dyskusji praktyków i teore-
tyków w dużo szerszym rozumieniu – czasem prawie 
tak samo szeroko jak „pomoc społeczna” – odpowiedź 
będzie brzmiała: tak.

R.Sz.: Co z praktycznego punktu widzenia ozna-
czałoby dla roli OPS w pomocy społecznej zlecanie 
pracy socjalnej organizacjom pozarządowym?

J.K.: Pierwszym warunkiem możliwości pojawienia 
się takiego zjawiska na szerszą skalę jest wprowadzenie 
rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań admini-
stracyjnych oraz zmiana przepisów określających obo-
wiązki gmin w zatrudnianiu pracowników socjalnych 
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(obecnie „liczą się” tylko pracownicy OPS) oraz przepi-
sów o uprawnieniach pracowników socjalnych (współ-
cześnie powiązane jest to w większości z rodzinnym 
wywiadem środowiskowym). Praktyczna zmiana wyni-
kałaby ze sposobu organizowania i zarządzania. Punkt 
ciężkości z kwestii związanych z zarządzaniem pracow-
nikami przeniósłby się na grunt współpracy, ale i egze-
kwowania obowiązków leżących po stronie podmiotu 
wykonującego pracę socjalną. Podobnie, jak w przypadku 
innych zlecanych usług (np. zlecanych na znaczną skalę 
usług opiekuńczych czy prowadzenia ośrodków wspar-
cia), praca socjalna pozostałaby zadaniem publicznym 
i odpowiedzialność nadal spoczywałaby na administracji 
publicznej. Wszelkie pytania opinii publicznej, mediów, 
polityków brzmiałyby nadal: co w tej sprawie zrobił ośro-
dek pomocy społecznej? Jak zapewnił konkretnej rodzi-
nie właściwe wsparcie? Bariera podstawowa leży jednak 
poza pracą socjalną, a nawet poza pomocą społeczną 
i dotyczy ogólnie stanu współpracy administracji pub-
licznej z sektorem pozarządowym. Administracja pub-
liczna wciąż rzadko myśli o tej współpracy jako sposobie 
wykonywania zadań publicznych, który powinien być 
brany pod uwagę przy każdej analizie (jak zadanie, które 
przed nami stoi wykonać najlepiej?). Niestety dominu-
je rozumienie, w którym współpraca z organizacjami to 
przekazywanie dotacji na ich działalność. Również i po 
stronie organizacji pozarządowych nie zawsze mamy do 
czynienia ze zrozumieniem uwarunkowań dotyczących 
realizacji zadań publicznych, w tym na przykład koniecz-
ności przejrzystości sposobu wydatkowania publicznych 
pieniędzy.

R.Sz.: Co trzeba będzie zrobić aby wzmocnić 
i utrwalić usługowy charakter pracy socjalnej? 
Czy założenia do zmian w ustawie o pomocy spo-
łecznej są drogą w tym kierunku?

J.K.: Kluczowym warunkiem wzmocnienia i utrwa-
lenia usługowego charakteru pracy socjalnej jest jej jed-
noznaczne oddzielenie od ważnego zadania w pomocy 
społecznej jakim jest dystrybucja świadczeń oraz usług 
pomocy społecznej w formie władczej, postępowania 
administracyjnego. W założeniach brak tego elemen-
tu. Prowadzenie pracy socjalnej na obszarze gminy 

z osobami i rodzinami ma się odbywać na podstawie 
wykonanych rodzinnych wywiadów środowiskowych 
oraz zawartych kontraktów socjalnych. A narzędzia 
te, jak już wcześniej wspominaliśmy, zgodnie z zało-
żeniami, mają być również podstawą do przyznawania 
świadczeń – a więc będą narzędziami w postępowaniu 
administracyjnym w sprawie świadczeń z pomocy spo-
łecznej.

W założeniach jest jedynie mowa o oddzieleniu pra-
cy socjalnej oraz wykonywania usług socjalnych, od „ty-
powych czynności administracyjnych” (technicznego 
przygotowania decyzji administracyjnej) oraz księgo-
wej obsługi (wypłat świadczeń pieniężnych). W wielu 
ośrodkach takie rozwiązania są wdrożone, nie wymagają 
zmiany prawa i nie ma to nic wspólnego z rozdziele-
niem pracy socjalnej od świadczeń. Nie ma też istotne-
go znaczenia, czy pracownik socjalny realizujący pracę 
socjalną będzie technicznie przygotowywał projekt de-
cyzji administracyjnej (wprowadzał go do systemu in-
formatycznego) dla organu ją wydającego, ale kluczową 
kwestią jest to, czy będzie on nadal odpowiedzialny za 
prowadzenie postępowania, przeprowadzając wywiad 
na tę okoliczność, zbierając dowody, na podstawie któ-
rych będzie wydana decyzja administracyjna.

Jacek Kowalczyk – zastępca dyrektora w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie. Zastępca 
Przewodniczącego Stowarzyszenia Samorządowych 
Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. W ramach 
zadania 2, projektu „Tworzenie i rozwijanie standar-
dów usług pomocy i integracji społecznej”, z ramienia 
FORUM członek Zespołu Doradczego a także ekspert 
ds. warunków organizacyjnych pracy socjalnej w ra-
mach prac nad standaryzacją pracy socjalnej.

dr hab. Ryszard Szarfenberg – profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego, pracownik naukowy i wykła-
dowca Instytutu Polityki Społecznej. Przewodniczący 
Zespołu Badawczego w projekcie „Tworzenie i rozwija-
nie standardów usług pomocy i integracji społecznej” 
(zadanie 2). Przewodniczący Rady Wykonawczej Pol-
skiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania 
Ubóstwu.
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Sektor obywatelski a usługi 
socjalne w Niemczech
Krzysztof Balon,
dyrektor Parytetowego Stowarzyszenia Współpracy 
Niemiecko-Polskiej i Europejskiej EUROSOZIAL

System świadczenia usług socjalnych 
w Niemczech opiera się na konsekwentnej imple-
mentacji zasady pomocniczości (subsydiarności), 
szczególnie w relacjach pomiędzy sektorem publicz-
nym a sektorem pozarządowym (obywatelskim). 
Jednocześnie fi nansowanie zdecydowanej większo-
ści usług socjalnych odbywa się w ramach systemu 
skutecznie egzekwowalnych roszczeń prawnych 
klienta do usług zdefi niowanych przez ustawodaw-
cę jako niezbędnych w konkretnej sytuacji życiowej 
klienta. Właśnie te dwa elementy stanowią nie tylko 
pewnego rodzaju fi lary systemu świadczenia usług 
socjalnych w Niemczech, lecz także odróżniają ten 
system od znanego Czytelnikom „Empowerment” 
systemu świadczenia usług socjalnych w Polsce. Au-
tor artykułu opiera jego wywód na wspomnianych 
elementach, stwarzając przy okazji możliwość po-
równywania obu systemów.

Niemiecki system socjalny

W niemieckim systemie należy zwrócić uwagę 
na powszechną dostępność usług medycznych fi nanso-
wanych z ubezpieczenia zdrowotnego oraz na bardzo 
konsekwentne oddzielenie świadczeń o charakterze 
usługowym od świadczeń pomocowych o charakterze 
fi nansowym, zapewniającym klientowi usług zabez-
pieczenie podstawowych potrzeb życiowych i określo-
ny stopień partycypacji społecznej. Oprócz świadczeń 
w ramach systemu ubezpieczeń społecznych należą 
do nich przede wszystkim zasiłki z pomocy społecz-
nej i z pomocy mieszkaniowej, gwarantujące opłacenie 

czynszu i innych rachunków za mieszkanie oraz pokry-
cie wydatków między innymi na wyżywienie, odzież 
i – jakkolwiek w bardzo zawężonym zakresie – potrze-
by kulturalne. Wysokość tych świadczeń, do których 
również przysługuje roszczenie prawne, stanowi co do 
zasady pełny ekwiwalent fi nansowy podstawowych 
potrzeb życiowych. Samo świadczenie i jego wyso-
kość uzależnione są wyłącznie od sytuacji dochodowej 
i majątkowej klienta (z uwzględnieniem ewentualnego 
obowiązku alimentacyjnego bliskich). Ma to poważne 
znaczenie w przypadku pracy z określonymi kategoria-
mi klientów: na przykład przy „wyprowadzaniu” z bez-
domności koszty związane z utrzymaniem mieszkania 
i wyżywieniem oraz zakupem odzieży fi nansowane są 
ze środków przysługujących osobie bezdomnej w ra-
mach uprawnienia do zasiłków z pomocy społecznej 
i pomocy mieszkaniowej.

Istotne konsekwencje w ramach systemu 
świadczenia usług socjalnych ma federalny charakter 
państwowości niemieckiej. Kraje związkowe („lan-
dy”) posiadają własne konstytucje, parlamenty i rządy. 
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Charakteryzują się one wysokim stopniem autonomii 
– cały szereg zakresów ustawodawstwa, na przykład 
sprawy wewnętrzne, policja, a także oświata wszystkich 
szczebli objęte są wyłączną kompetencją krajów związ-
kowych. W ramach prawa socjalnego kompetencje 
podzielone są pomiędzy kraje związkowe a federację. 
Na szczeblu federalnym prawo socjalne skodyfi kowane 
jest w postaci tzw. kodeksu socjalnego (Sozialgesetzbuch, 
SGB), obejmującego księgi od I do XII. Na poziomie 
krajów związkowych wydawane są nie tylko przepisy 
wykonawcze, lecz także własne ustawy, uzupełniające 
prawo socjalne zgodnie z regionalną specyfi ką. Kraje 
związkowe odgrywają, obok ubezpieczeń społecznych 
i jednostek samorządu terytorialnego, istotną rolę w ra-
mach fi nansowania świadczenia usług socjalnych.

Podstawy niemieckiego systemu 
socjalnego

Artykuł 1 ust. 1 Ustawy Zasadniczej dla Re-
publiki Federalnej Niemiec (Konstytucji) stanowi, że: 
„Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszano-
wanie i ochrona jest obowiązkiem wszelkich władz 
państwowych”. W art. 20 ust. 1 natomiast czytamy, że 
„Republika Federalna Niemiec jest demokratycznym 
i socjalnym państwem związkowym”.

Wywodząca się z przytoczonych, a także in-
nych przepisów Ustawy Zasadniczej konstytucyjna 
zasada państwa socjalnego opiera się na koncepcji nie-
naruszalności godności ludzkiej i zobowiązania do jej 
ochrony przez wszelką władzę publiczną. Z zasady tej 
wynikają dla ustawodawcy w szczególności zobowią-
zania niwelowania nierówności społecznych i dbania 
o bezpieczeństwo socjalne. Oznacza to między innymi 
zobowiązanie do zabezpieczenia materialnego na pozio-
mie minimum egzystencji obywateli, którzy wymagają 
pomocy oraz umożliwienia im uczestniczenia w życiu 
społecznym (Wienand, 1999, s. 9). W praktyce opera-
cjonalizacja i fi nansowanie systemu socjalnego w Niem-
czech opierają się na trzech fi larach, którymi są: ubez-
pieczenia społeczne, pomoc społeczna oraz tzw. zaopa-
trzenie. Ten ostatni fi lar – o bardzo ograniczonym zna-
czeniu dla świadczenia usług socjalnych – uwzględnia 
świadczenia publiczne w dużej mierze analogiczne do

 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Obejmują one 
zarówno osoby, które nie odprowadzają składek na 
ubezpieczenia społeczne ze względu na szczególne rela-
cje z państwem (urzędnicy służby cywilnej, sędziowie, 
żołnierze), jak i specjalne świadczenia na rzecz ofi ar na 
przykład wojny, przemocy czy poszkodowanych wsku-
tek szczepień obowiązkowych (Wienand, 1999, s. 12).

Cztery z pięciu rodzajów ubezpieczeń społecz-
nych fi nansowane są ze składek pracodawców i praco-
biorców – są to ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne 
bądź opiekuńcze, emerytalne i od bezrobocia. Za ope-
racjonalizację ubezpieczenia pielęgnacyjnego odpowia-
dają kasy chorych (instytucje ubezpieczenia zdrowot-
nego). Ubezpieczonym ryzykiem jest tu, spowodowana 
wiekiem lub niepełnosprawnością, niesamodzielność 
(konieczność pielęgnacji), która nie stanowi jednostki 
chorobowej. W odróżnieniu od wymienionych ubez-
pieczeń, składkę na tzw. ubezpieczenie wypadkowe (od 
chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz w dro-
dze do i z pracy) opłacają wyłącznie pracodawcy. Dzieje 
się tak ze względu na odpowiedzialność cywilnoprawną 
w stosunku do pracobiorcy (Balon, Hesse, 2010, s. 7).

System pomocy społecznej opiera się na wpły-
wach podatkowych. Jest on operacjonalizowany głów-
nie w ramach budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego (zwykle powiaty ziemskie i grodzkie). Formal-
nie rzecz biorąc są to różne, wyodrębnione systemy 
takie jak: pomoc społeczna (w tym pomoc na bieżące 
koszty utrzymania i pomoc w szczególnych sytuacjach 
życiowych), pomoc dla dzieci i młodzieży czy pomoc 
mieszkaniowa. Ze względu na egzekwowalne roszcze-
nie prawne podmiot zobowiązany nie może uchylić się 
od należnego świadczenia nawet w przypadku braku 
środków budżetowych (Balon, Hesse, 2010, s. 7).

Zasada pomocniczości 
(subsydiarności) w relacjach 
sektor publiczny – sektor obywatelski 
a świadczenie usług socjalnych

W kontekście operacjonalizacji i fi nansowania 
usług socjalnych do sektora publicznego w Niemczech 
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zaliczamy przede wszystkim jednostki samorządu te-
rytorialnego, kraje związkowe i instytucje ubezpiecze-
nia społecznego. Sama Republika Federalna Niemiec 
natomiast występuje raczej jako podmiot kształtu-
jący warunki brzegowe (ustawodawstwo federalne). 
Rola federacji w zakresie fi nansowania usług ograni-
cza się do pilotażowych, innowacyjnych programów 
rządowych oraz do kilku instrumentów fi nansowych 
o mniejszej wadze, takich jak Federalny Fundusz 
Senioralny.

Organizacje sektora obywatelskiego świadczą-
ce usługi socjalne nazywane są w Niemczech „freie 
Wohlfhartspfl ege” („niezależna dobroczynność”, 
w przekładzie funkcjonalnym: „socjalne organizacje 
pozarządowe”). W literaturze niemieckojęzycznej or-
ganizacje te zalicza się do sektora non-profi t. Organi-
zacje non-profi t charakteryzuje: niezbędne minimum 
formalnego zorganizowania, prywatny charakter (nie 
wyklucza fi nansowego wspierania i/lub współtworze-
nia przez stronę publiczną), zakaz przekazywania nad-
wyżek fi nansowych na rzecz członków czy udziałow-
ców, niezbędne minimum suwerenności w stosunku 
do otoczenia oraz niezbędne minimum dobrowolno-
ści (np. dobrowolne członkostwo, udział wolontaria-
tu w wykonywaniu zadań, nieodpłatne wykonywanie 
funkcji w zarządach) (Badelt, 1997, s. 7–9). Organiza-
cje te objęte są statusem pożytku publicznego, który 
ze względu na uproszczone procedury z nim związane 
jest w Niemczech bardzo rozpowszechniony. Sama re-
gulacja pożytku publicznego jest pod wieloma wzglę-
dami podobna do polskiej. Zasadnicza różnica polega 
jednak na poświadczaniu (a nie nadawaniu) statusu 
pożytku publicznego przez administrację podatkową. 
W praktyce najczęściej występuje forma prawna sto-
warzyszenia zarejstrowanego, spółki z o.o. pożytku 
publicznego, rzadziej fundacji (niemieckie fundacje 
tylko w ograniczonym zakresie prowadzą działalność 
operacyjną, koncentrując się na fi nansowaniu określo-
nych celów społecznych).

Działalność wspomnianych organizacji obej-
muje tradycyjne grupy docelowe, takie jak osoby z nie-
pełnosprawnością, seniorzy, dzieci i młodzież, rodzi-
ny w kryzysie, osoby uzależnione, osoby bezdomne, 

osoby długotrwale bezrobotne, osoby z tłem migracyj-
nym. Ponadto prowadzone są placówki bądź świad-
czone usługi w zakresach: wychowanie przedszkolne, 
szkolnictwo społeczne, kształcenie i dokształcanie 
młodzieży oraz dorosłych, działania socjokulturalne, 
stacjonarne placówki służby zdrowia.

Zdecydowana większość organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego świadczących usługi socjal-
ne dobrowolnie zrzesza się w jednej z sześciu federacji 
(w nawiasie podano rok powstania): Diakonia (1849), 
Czerwony Krzyż (1869), Caritas (1897), Dobro-
czynność Żydowska (1917), Dobroczynność Robot-
nicza (1919), Parytetowy Związek Socjalny (1924). 
W okresie nazistowskim (1933–1945) federacje zo-
stały przymusowo rozwiązane lub „upaństwowione”. 
W kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, a na 
terenie byłej NRD po 1990 roku federacje wznowiły 
swoją działalność (Ballhausen, 2007, s. 344–347).

Poważnym ułatwieniem w działalności orga-
nizacji obywatelskich jest ciągłość kultury prawnej. 
Prawo stowarzyszeń regulowane jest w §§ 21–79, 
a prawo fundacji prawa prywatnego w §§ 80–88 Usta-
wy z 18 sierpnia 1896 roku Kodeks Cywilny (BGB). 
Do spółek z o.o. pożytku publicznego stosuje się prze-
pisy Ustawy z 10 maja 1897 roku Kodeks Handlowy 
(HGB). Od początku XX wieku przepisy te nie uległy 
istotnym zmianom. 

Zdecydowanie nowszej daty są natomiast 
uregulowania dotyczące implementacji zasady sub-
sydiarności w relacjach międzysektorowych. Sama 
zasada subsydiarności już w XIX wieku akcentowa-
na była jako „budulec” państwowości amerykańskiej. 
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Abraham Lincoln pisał: „The legitimate object of go-
vernment is to do for a community of people, whate-
ver they need to have done, but can not do, at all, or 
can not, so well do, for themselves – in their separate, 
and individual capacities. In all that the people can 
individually do as well for themselves, government 
ougt not to interfere” (za: Fehrenbacher, 1989, s. 301). 
W ramach chrześcijańskiej nauki społecznej Encyklika 
Quadragesimo anno nadała jej już w 1931 roku bardzo 
wyrazisty kształt: „Jest prawdą, a historia wyraźnie 
o tym uczy, że dziś z powodu zmiany warunków tylko 
potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, 
które dawniej spełniały małe wspólnoty. Mimo to jed-
nak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to nader 
ważne prawo fi lozofi i społecznej: jak nie wolno jed-
nostkom wydzierać i na społeczeństwo przenosić tego, 
co mogą wykonać z własnej inicjatywy i własnymi si-
łami, podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną 
i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niż-
szym społecznościom te zadania, które mogą spełnić, 
i przekazywać je społecznościom większym i wyższym. 
Wszelka bowiem działalność społeczności mocą swojej 
natury winna wspomagać człony społecznego organi-
zmu, nigdy zaś ich nie niszczyć ani nie wchłaniać”. 
Jednak dopiero „profi laktyczna” interpretacja zasady 
subsydiarności Oswalda von Nell-Breuninga zgodnie 
z którą „społeczność większa i wyższa” musi zawczasu 
stworzyć warunki brzegowe i podjąć działania umoż-
liwiające „społeczności mniejszej i niższej” skuteczne 
wypełnienie jej misji, umożliwiła szeroką społeczno-
polityczną akceptację zasady subsydiarności w warun-
kach socjalnej gospodarki rynkowej (Nell-Breuning, 
1972, s. 26; Blessing, 1987, s. 236–239).

Dla pełnej implementacji zasady subsydiar-
ności w relacjach pomiędzy sektorem publicznym 
a sektorem pozarządowym przełomowy okazał się do-
piero wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
z 18 lipca 1967 roku, kształtujący pózniejszy rozwój 
ustawodawstwa w zakresie pomocy dla młodzieży i po-
mocy społecznej. W tych zakresach zasada subsydiar-
ności przybiera postać zasady względnego (z uwagi na 
stawiany organizacji wymóg merytorycznych kompe-
tencji, niezbędnych dla prowadzenia danego rodzaju 
placówki lub usługi) pierwszeństwa organizacji pozarzą-
dowych przed administracją publiczną w świadczeniu 

usług i prowadzeniu placówek, przy równoczesnym 
nałożeniu na stronę publiczną obowiązku fi nansowego 
wspierania organizacji w wykonywaniu tych zadań.

Rola organizacji społeczeństwa obywatelskie-
go w procesie świadczenia usług socjalnych wyraźnie 
podkreślona została również w momencie zjedno-
czenia Niemiec w 1990 roku. Artykuł 32 Traktatu 
Zjednoczeniowego stanowił: „Związki socjalnych 
organizacji pozarządowych i podmioty niezależnej 
pomocy dla młodzieży wnoszą poprzez swoje placów-
ki i usługi niezastąpiony wkład do państwowości so-
cjalnej wynikającej z Ustawy Zasadniczej. Tworzenie 
i rozwój socjalnych organizacji pozarządowych i orga-
nizacji pozarządowych pracy z młodzieżą na obszarze 
wymienionym w art. 3 [tj. obszar byłej NRD] wspie-
rane będzie w ramach kompetencji konstytucyjnych”. 
O ile jednak w przypadku byłej NRD regulacje praw-
ne w istotny sposób wpłynęły na ukształtowanie się 
rzeczywistości społecznej w ramach procesu transfor-
macji (nieodłącznym elementem tego procesu stało 
się wspieranie fi nansowe, rozwoju socjalnych organi-
zacji pozarządowych przez sektor publiczny), o tyle 
w Niemczech Zachodnich regulacje prawne stanowiły 
raczej tylko potwierdzenie faktycznej, istotnej roli 
społeczeństwa obywatelskiego w świadczeniu usług 
socjalnych.

Realizacja roszczenia prawnego klienta 
jako podstawowy sposób fi nansowania 
usług socjalnych w Niemczech

Jakkolwiek brak precyzyjnych danych, sza-
cunki wskazują na ponad 90% udział środków pub-
licznych w fi nansowaniu usług socjalnych wyko-
nywanych przez podmioty niepubliczne (Deutsches 
Ärzteblatt, 2000). Świadczenie usług socjalnych przez 
organizacje obywatelskie w Niemczech fi nansowane 
lub dofi nansowywane jest z „klasycznych”, znanych 
z innych krajów źródeł, takich jak:

–  dotacje publiczne, w tym również fi nansowanie ze 
środków Unii Europejskiej;

–  składki członkowskie;
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–  darowizny od osób fi zycznych i fi rm;

–  spadki i zapisy;

–  dotacje fundacji prywatnych;

–  dotacje loterii i gier liczbowych.

Cztery ostatnie kategorie są szczególnie istot-
ne dla fi nansowania inwestycji infrastrukturalnych 
(budynki, sprzęt, środki transportu), których z reguły 
nie udaje się w pełni sfi nansować ani w ramach reali-
zacji usług socjalnych, gwarantowanych poprzez rosz-
czenia prawne klientów, ani tym bardziej w ramach 
dotacji publicznych (wpływy z własnej działalności 
gospodarczej nie odgrywają istotnej roli).

Najbardziej rozpowszechnionym i najspraw-
niejszym systemem fi nansowania usług socjalnych 
świadczonych przez sektor non-profi t jest jednak sy-
stem oparty na realizacji roszczenia prawnego klienta 
do świadczenia na jego rzecz określonych usług wy-
nikających z ustawodawstwa socjalnego. W ramach 

tego systemu podmiot zobowiązany (instytucja ubez-
pieczenia społecznego, jednostka samorządu teryto-
rialnego, kraj związkowy pojedynczo lub wspólnie) 
w całości lub w części fi nansuje wykonanie usługi na 
rzecz klienta. Wykonawcą jest przy tym zwykle or-
ganizacja pozarządowa. Mówi się tu o tzw. trójkącie 
świadczeń czy też trójkącie prawa socjalnego: 

podmiot fi nansujący – klient – organizacja pozarządowa. 

W jego obrębie klient nabywa usługę co do zasady 
odpłatnie, korzystając w całości lub w części z re-
fundacji jednego lub wielu publicznych podmiotów 
fi nansujących. Metoda i sposób wyceny usługi oraz 
podstawowe założenia standaryzacyjne i jakościowe 
są przy tym negocjowane pomiędzy właściwą federa-
cją organizacji pozarządowych a reprezentacją/repre-
zentacjami podmiotów fi nansujących i regulowane są 
w umowie ramowej. Oprócz tego odbywają się nego-
cjacje bezpośrednie między wykonawcą (organizacją 
pozarządową), a podmiotem (podmiotami) zobowią-
zanymi do fi nansowania.

USŁUGA

ROSZCZENIE
ŚRODKI

wykonawca usługi 
(organizacja pozarządowa) klient (uprawniony)

publiczny 
podmiot prowadzący 

(fi nansujący)

Źródło: Balon, Hesse, 2010, s. 15

Wykres 1. Uproszczony schemat realizacji roszczeń prawnych klientów do świadczenia na ich rzecz 
określonych usług
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Pomiędzy organizacją świadczącą usługę 
a podmiotem (podmiotami) fi nansującym zawiera-
na jest z reguły umowa/umowy regulująca/regulujące 
standardy wykonywanej usługi oraz standardy obo-
wiązujące wykonawcę (np. zarządzania jakością), 
cenę jednostkową za usługę (np. jednostka czasowa 
poradnictwa, określone świadczenie pielęgnacyjne, 
osobodzień) oraz – niekiedy – sposób prowadzenia 
kontroli wykonania. O ile publiczny podmiot fi nan-
sujący zwykle uzyskuje wgląd w kalkulację fi nansową 
świadczonych usług, o tyle samo rozliczenie pomię-
dzy wykonawcą a podmiotem fi nansującym nastę-
puje na podstawie rezultatów (wycenione w procesie 
negocjacji – osobogodzina, osobodzień, specyfi czna 
usługa itd.), bez konieczności przedkładania rozliczeń 
kosztów. W uproszczeniu, system ten z jednej strony 
pozwala organizacjom dobrze zarządzanym na osiąga-
nie nadwyżek fi nansowych, z drugiej strony przeno-
si na wykonawcę ryzyko fi nansowe (złe zarządzanie, 
wypadki losowe, spadek liczby klientów – w wyniku 
odejścia do „konkurencji”).

Konsekwencje dla rozwoju 
usług socjalnych

 System oparty z jednej strony na egzekwowal-
nym roszczeniu prawnym osoby uprawnionej w stosun-
ku do publicznego podmiotu fi nansującego w ramach 
regulacji ustawowych – przy sprawnie działającym, wy-
dzielonym systemie sądownictwa socjalnego – z drugiej 
strony zaś na skutecznej implementacji zasady subsy-
diarności, w myśl której organizacje pozarządowe ko-
rzystają z pierwszeństwa w stosunku do podmiotów 
publicznych w wykonywaniu usług i prowadzeniu pla-
cówek, sprzyja powstawaniu pewnego rodzaju „regu-
lowanego rynku” usług socjalnych, na którym panuje 
(ograniczona) konkurencja pomiędzy usługodawcami; 
„petent” czy też „podopieczny” staje się „klientem”.

 Utrwalaniu się wspomianego systemu sprzy-
jają przepisy prawne Kodeksu Socjalnego (SGB). 
Na przykład, Księga I SGB zawiera zasady ogólne 

Źródło: Balon, Hesse, 2010, s. 16
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obowiązujące we wszystkich zakresach świadczeń so-
cjalnych. Sprzyjają one umocnieniu pozycji zarówno 
klientów (m.in. poprzez nakaz indywidualizacji i prawo 
wyboru), jak i podmiotów wykonujących usługi. Zobo-
wiązują one również publiczne podmioty fi nansujące 
do utrzymywania koniecznej infrastruktury usługowej 
poprzez planowanie socjalne, inicjatywy, zawieranie 
umów. I tak na przykład, § 17 SGB I ust. 1 stanowi, że 
„Podmioty prowadzące [fi nansujące] zobowiązane są 
do działania w taki sposób, aby:

1.  Każdy uprawniony otrzymał przysługujące mu 
świadczenia socjalne w formie aktualnej, pełnej 
i w krótkim czasie;

2.  Konieczne dla wykonywania świadczeń socjalnych 
usługi i placówki stały do dyspozycji w odpowied-
nim czasie i w wystarczającej ilości (...)”.

Z kolei § 17 SGB I ust. 3 mówi: „Podmioty 
prowadzące [fi nansujące] we współpracy z placówka-
mi i organizacjami pożytku publicznego i niezależnymi 
działają w taki sposób, żeby działalność ich i ww. placó-
wek i organizacji skutecznie uzupełniała się dla dobra 
świadczeniobiorców. Podmioty prowadzące [fi nansują-
ce] zobowiązane są przy tym do respektowania samo-
dzielności placówek i organizacji pożytku publicznego 
i niezależnych w określaniu celów i sposobów realizacji 
zadań. Nie wyklucza to możliwości kontroli celowego 
wykorzystania środków publicznych (...)”.

 Należy zauważyć, że organizacje społe-
czeństwa obywatelskiego świadczące usługi socjalne 
działają w ramach prawa pożytku publicznego na-
kazującego przeznaczanie ewentualnych nadwyżek 
fi nansowych na cele statutowe w okresie bezpośred-
nio następującym po ich wypracowaniu. Oznacza to, 
że ewentualy zysk nie może zostać „wyprowadzony” 
z systemu świadczenia usług socjalnych. Organizacje 
posiadają również możliwość tworzenia nieopodatko-
wanych rezerw z zysku na cele inwestycyjne.

 Tego rodzaju system przyczynia się do roz-
woju usług socjalnych w ogóle, w szczególności zaś 
świadczonych przez organizacje społeczeństwa oby-
watelskiego. Zgodnie z ostatnią dostępną publikacją 
(z 2009 roku) sporządzoną przez Federalną Wspólno-
tę Roboczą Niezależnej Pomocy Społecznej (BAGFW, 
zinstytucjonalizowana platforma współpracy federacji 
socjalnych organizacji pozarządowych), w 2008 roku 
organizacje pozarządowe prowadziły 76% wszystkich 
placówek/usług i zatrudniały 86% wszystkich pracow-
ników w zakresie pomocy dla dzieci i młodzieży. Po-
równywalnie kształtuje się pozycja socjalnych organi-
zacji pozarządowych również w zakresie usług na rzecz 
osób niepełnosprawnych. W pomocy dla osób star-
szych socjalne organizacje pozarządowe prowadziły 
55% domów pomocy społecznej, zatrudniając 
63% wszystkich pracowników (podmioty komercyj-
ne odpowiednio 38% i 29%). W ramach usług pie-
lęgnacyjnych dla osób starszych w systemie pomocy 

Tabela 1. Rozwój socjalnych organizacji pozarządowych w Niemczech w latach 1990–2011

Rok 1990 2000 2004 2008 2011

Placówki 68.466 93.566 98.837 102.393 b. d.

Zatrudnieni 
(pełne etaty)

751.126 1.164.329 1.422.789 1.541.829 1.699.870

Łączne koszty płacy (w miliardach EUR) 43,3

Wolontariusze (w tysiącach) 733

Źródło: Zestawienie danych Ubezpieczenia Społecznego od Chorób Zawodowych i Wypadków przy Pracy oraz Fede-
ralnej Wspólnoty Roboczej Niezależnej Pomocy Społecznej
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środowiskowej socjalne organizacje pozarządowe pro-
wadziły 41% „służb pielęgnacyjnych” zatrudniając 
53% wszystkich pracowników (sektor komercyjny 
odpowiednio 58% i 45%). Według BAGFW, socjalne 
organizacje pozarządowe prowadziły również 44% 
wszystkich szpitali (38% wszystkich miejsc szpital-
nych) (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt-
spfl ege e. V., 2009, s. 12).

Z kolei z wewnętrznej (niepublikowanej) sta-
tystyki społecznego ubezpieczenia „wypadkowego” 
wynika, że niezależnie od kryzysu gospodarczego 
ostatnich lat zatrudnienie w socjalnych organizacjach 
pozarządowych stale rośnie.

System owocuje możliwością wyboru przez 
obywatelki i obywateli oferenta usługi, ewentualnie 
takiego modelu świadczenia usług socjalnych, jaki 
związany jest z ich systemem wartości i innymi pre-
ferencjami.

Na zakończenie warto zauważyć, że organi-
zacje społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza-
ją się do uczestnictwa w systemie, lecz aktywnie go 
kształtują, co wiąże się z ich funkcją reprezentacji 
interesów grup docelowych. Jak słusznie zauważa 
David Kramer (2007, s. 18), pochodzący ze Stanów 
Zjednoczonych wykładowca Szkoły Wyższej im. Alice 
Salomon w Berlinie, jednej z najstarszych i najbardziej 
renomowanych niemieckich uczelni, specjalizujących 
się w polityce społecznej i pracy socjalnej: „Niemie-
ckie organizacje pozarządowe mają nieskończoną ilość 
możliwości uczestnictwa w formułowaniu zasad poli-
tyki społecznej”.

Niezbędną przesłanką skutecznego uczestni-
ctwa w procesie kształtowania warunków brzegowych 
świadczenia usług socjalnych przez organizacje poza-
rządowe jest wysoki stopień federalizacji. Ponad 80% 
wszystkich placówek i usług socjalnych prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe znajduje się w rękach 
organizacji członkowskich Caritas, Czerwonego Krzyża, 
Diakonii, Dobroczynności Robotniczej lub Paryteto-
wego Związku Socjalnego (Balon, Hesse, 2010, s. 19). 

W zakresie zinstytucjonalizowanej współpracy in-
tersektoralnej należy przede wszystkim wskazać 
na Niemieckie Stowarzyszenie Opieki Publicznej 
i Prywatnej (Deutscher Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e. V., DV). Członkami DV są przede wszyst-
kim osoby prawne; ze strony publicznej: Republika 
Federalna Niemiec, poszczególne kraje związkowe, po-
wiaty ziemskie i grodzkie oraz inne miasta i gminy, na-
tomiast ze strony pozarządowej wymienione federacje 
socjalnych organizacji pozarządowych, ale także fede-
racje „branżowe”, na przykład organizacje osób niepeł-
nosprawnych, organizacje wyspecjalizowane w danej 
dziedzinie, zrzeszenia samopomocowe. DV zatrud-
nia około 80 pracowników etatowych – specjalistów 
z różnych dziedzin pracy socjalnej, usług społecznych, 
prawa i administracji socjalnej (Balon, Hesse, 2010, 
s. 20 i n.; Löher, 2007, s. 193 i n.).
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Sonda nt. usług społecznych w ROPS
Redakcja „Empowerment”

Aleksandra Warmińska
dyrektor ROPS w Lublinie

■ Na jakie usługi społeczne/so-
cjalne jest obecnie największe za-
potrzebowanie w województwie 
lubelskim?

W województwie lubelskim obserwuje się: najwyż-
szy w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem, wysoki od-
setek osób długotrwale korzystających z pomocy spo-
łecznej i osób starszych, niemal 16% wskaźnik niepeł-
nosprawności (przy jednoczesnym niskim wskaźniku 
zatrudnienia dotkniętej nią grupy). Przytoczone dane 
świadczą o tym, że w kolejnych latach nastąpi wzrost 
zapotrzebowania na usługi społeczne, głównie opie-
kuńcze, w tym specjalistyczne poradnictwo oraz środo-
wiskowe formy wsparcia. Zauważalna staje się potrzeba 
tworzenia mieszkań chronionych jako alternatywy dla 
problemu zapewnienia opieki osobom starszym, nie-
pełnosprawnym, ale także jako forma środowiskowej 
pomocy dla młodzieży opuszczającej rodziny zastęp-
cze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżo-
we ośrodki wychowawcze czy zakłady dla nieletnich. 
Narastanie problemów społecznych sprawia, że wzra-
sta zapotrzebowanie na bezpłatne poradnictwo specja-
listyczne. Ponadto widoczna jest potrzeba budowania 
systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, 
w tym sieci ośrodków wsparcia czy inkubatorów przed-
siębiorczości społecznej. 

Znaczenie wskazanych problemów społecznych oraz 
kierunki działań zmierzające do ich rozwiązania znalazło 
szczególne miejsce w projekcie „Strategia Polityki Spo-
łecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020” 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

■  Czy ROPS w Lublinie prowadzi proces eduka-
cyjny na temat usług społecznych, socjalnych, 
zarządzania i koordynacji nimi?

Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowe-
go kadry jednostek pomocy i integracji społecznej sta-
nowi jedno z wielu statutowych zadań realizowanych 
przez ROPS w Lublinie. Działania edukacyjne fi nanso-
wane są ze środków budżetu województwa oraz środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizo-
wanego od 2007 roku projektu „Szkolenie i doradztwo 
podnoszące kwalifi kacje pracowników instytucji pomocy 
i integracji społecznej”. W ramach wspomnianego pro-
jektu prowadzone jest specjalistyczne doradztwo, któ-
rego celem jest wsparcie ośrodków pomocy społecznej 
i powiatowych centrów pomocy rodzinie. ROPS w Lub-
linie realizuje, współfi nansowany przez Szwajcarię w ra-
mach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi 
członkami Unii Europejskiej, projekt „Poprawa jakości 
usług świadczonych w domach pomocy społecznej i pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych”, skierowany do 
domów pomocy społecznej i całodobowych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa lu-
belskiego. Działania edukacyjne obejmują: studia pody-
plomowe (np. organizacja pomocy społecznej), szkolenia, 
kursy (np. asystenta rodziny, języka migowego, pierwszej 
pomocy przedmedycznej), wizyty studyjne, konferencje 
i konwenty. W 2013 roku w szkoleniach organizowanych 
przez ROPS w Lublinie wzięło udział 1762 pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej.

■  Czy usługi socjalne powinniśmy standaryzo-
wać czy indywidualizować?

Usługi społeczne są rodzajem świadczeń zoriento-
wanych na osobę a zatem powinny być dostosowane 
do potrzeb poszczególnych osób, rodzin i grup do-
świadczających problemów społecznych. Standaryza-
cja usług wpływa zaś na ich jakość.

■  Jak wygląda współpraca międzysektorowa w re-
alizacji usług socjalnych w regionie lubelskim?

Dzięki współpracy polityka społeczna realizowana na 
rzecz osób i grup potrzebujących wsparcia jest bardziej 
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efektywna. Organizacje pozarządowe stają się znaczącym 
partnerem w rozwiązywaniu problemów społeczności lo-
kalnych. Przykładem takich działań jest prowadzenie przez 
organizacje pozarządowe centrów integracji społecznej, 
klubów integracji społecznej, świadczenie specjalistyczne-
go poradnictwa, usług opiekuńczych, organizacja alterna-
tywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych skierowa-
nych do seniorów czy usług w zakresie integracji społecz-
nej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W 2013 roku 
z budżetu ROPS w Lublinie przekazano 3 850 757 PLN 
na realizację – zlecanych organizacjom pozarządowym 
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.) – zadań z zakresu: rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomo-
cy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS, 
a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dorota Wróblewska
dyrektor ROPS w Toruniu

■  Na jakie usługi społeczne/so-
cjalne jest obecnie największe 
zapotrzebowanie w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim?

Jednym z kluczowych problemów w województwie 
kujawsko-pomorskim jest narastające rozwarstwienie 
społeczne (demografi czne, dochodowe, edukacyjne, 
zdrowotne). Rosnąca populacja osób starszych, a także 
sytuacja materialna części mieszkańców regionu (wzrost 
ubóstwa) sprawiają, że zmienia się popyt na usługi pub-
liczne o charakterze społecznym i zdrowotnym. Wzra-
sta zapotrzebowanie na usługi związane z opieką nad 
osobami starszymi i niesamodzielnymi. Także na usługi 
wspierające funkcjonowanie rodziny, w szczególności 
wykluczonej bądź zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym, zwłaszcza w zakresie działań skierowanych do 
dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

Nadal istotne są usługi aktywizacyjne, które mają 
przyczynić się do reintegracji zarówno społecznej, jak 
i zawodowej. Największe zapotrzebowanie jest na bez-
płatne usługi społeczne. Wspomniane potrzeby będą 

realizowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014–2020, zaś proces 
urynkowienia usług, czy wręcz komercjalizacji, w najbliż-
szej perspektywie z pewnością poszerzy zakres usług 
i zwiększy liczbę dostawców na rynku odpłatnym.

■  Czy ROPS w Toruniu prowadzi proces eduka-
cyjny na temat usług społecznych, socjalnych, 
zarządzania i koordynacji nimi?

ROPS w Toruniu, w ramach projektu systemowego 
„Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie 
Kadr”, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.3 PO KL, pro-
wadzi działania edukacyjne, promocyjne i informacyj-
ne również w zakresie usług społecznych, socjalnych. 
W ramach projektu między innymi opracowano i wyda-
no publikację „Pomoc społeczna jako realizator efektyw-
nych usług socjalnych”. Podczas konferencji promocyjno-
-informacyjnej „Aktywna polityka społeczna i profesjo-
nalna praca socjalna”, prof. dr hab. Mirosław Grewiński 
prezentował temat „Partnerstwo i współpraca – w kierun-
ku zintegrowanych usług społecznych”. W ofercie dzia-
łań edukacyjnych znalazły się także spotkania poświęco-
ne realizacji usług przez ośrodki pomocy społecznej.

■  Czy usługi socjalne powinniśmy standaryzo-
wać czy indywidualizować?

Istnienie standardów ma zwiększyć jakość usług oraz 
przyczynić się do ich promocji w społeczeństwie. Stan-
dardy pomogą również w budowaniu wiarygodności 
podmiotów dostarczających usługi. Problemem może 
natomiast okazać się sam proces wdrażania systemu 
standaryzacji. Indywidualizacja usług wynika ze zmian 
demografi cznych, kulturowych, społecznych i gospodar-
czych. Większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowane 
i zindywidualizowane usługi, wzbogaci ofertę usług spo-
łecznych i wpłynie na jej zróżnicowanie. Zatem odpo-
wiadając krótko na pytanie, usługi socjalne powinno się 
zarówno standaryzować, jak i indywidualizować.

■  Jak wygląda współpraca międzysektorowa 
w realizacji usług socjalnych w regionie kujaw-
sko-pomorskim?

Współpraca pomiędzy JST i NGO w naszym re-
gionie jest realizowana na przykład w obszarze pracy 
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z dziećmi i rodziną czy na rzecz osób niepełnospraw-
nych. Rozwój usług społecznych nadal będzie odbywał 
się w ramach współpracy międzysektorowej, zwłaszcza 
z sektorem pozarządowym, by przyczynić się do po-
prawy jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Anna Mroczek
dyrektor RCPS w Łodzi

■  Na jakie usługi społeczne/so-
cjalne jest obecnie największe 
zapotrzebowanie w wojewódz-
twie łódzkim?

W województwie łódzkim, wzrasta zapotrzebowa-
nie na usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Problem jest związany ze zmianami demo-
grafi cznymi, ale szczególnie dotyka mieszkańców gmin 
wiejskich, gdzie ludzie wymagający tego rodzaju wsparcia 
są rozproszeni, trudno do nich dotrzeć, a wydatki zwią-
zane z dojazdem rzutują na ogólny koszt usługi. Osoby, 
które nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów są 
umieszczane w domach pomocy społecznej lub zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych, ponieważ gmina często 
nie ma w ofercie usług opiekuńczych. Oczywiście koszt 
pobytu w domu pomocy społecznej znacznie przewyż-
sza nakłady na usługi opiekuńcze. Niekorzystna jest 
także sytuacja rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz 
rodzinnych domów dziecka, co nie pozwala na przenie-
sienie ciężaru z instytucjonalnej opieki nad dzieckiem na 
rzecz rozwiązań lepszych jakościowo, tańszych, a przede 
wszystkim korzystniejszych dla dzieci, które z różnych 
przyczyn nie mogą przebywać w rodzinach naturalnych. 
Wreszcie, aktywizacja społeczno-zawodowa nie ma zbyt 
wielu mocnych fi larów w postaci centrów i klubów inte-
gracji społecznej, przez co jest realizowana raczej akcyjnie 
niż systemowo. O ile rozwój form aktywizujących niepeł-
nosprawnych poprzez środowiskowe domy samopomocy 
i warsztaty terapii zajęciowej może budzić optymizm, to 
niewielka liczba zakładów aktywności zawodowej spra-
wia, że niepełnosprawność wciąż mocno wyklucza z ryn-
ku pracy. Sytuacji nie poprawia także znikoma ilość usług 
chociażby w postaci trenera zatrudnienia wspieranego 
oraz słaby rozwój przedsiębiorczości społecznej z udzia-
łem osób niepełnosprawnych.

■  Czy RCPS w Łodzi prowadzi proces edukacyj-
ny na temat usług społecznych, socjalnych, 
zarządzania i koordynacji nimi?

Dużą wagę przywiązujemy do wielowymiarowego 
procesu edukacyjnego. Wymaga to zaplanowania zróż-
nicowanej oferty edukacyjnej, do której dostęp będzie 
miało szerokie grono odbiorców. Prowadzone przez nas 
działania obejmują zarówno typowe formy kształcenia 
takie jak szkolenia, studia podyplomowe (asystent ro-
dziny), kursy specjalistyczne (zarządzanie organizacją 
pomocy społecznej) oraz mniej formalne inicjatywy 
takie jak kampanie społeczne, konferencje, programy 
telewizyjne czy publikacje. Co ważne, służby społecz-
ne dostrzegają potrzebę podnoszenia kwalifi kacji. Nie 
mamy więc problemów z rekrutacją chętnych. Współ-
pracujemy ze środowiskiem naukowym, praktykami 
z organizacji pozarządowych. Prowadzenie procesu 
edukacyjnego w takim wymiarze nie byłoby możliwe 
bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Dzięki realizacji projektu systemowego „Wsparcie 
i podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadr pomocy 
i integracji społecznej” możemy podejmować przed-
sięwzięcia na szeroką skalę. Ważne są oczywiście środ-
ki  z budżetu samorządu województwa oraz środki po-
zyskiwane z projektów konkursowych z MPiPS.

■  Czy usługi socjalne powinniśmy standaryzo-
wać czy indywidualizować?

W procesie standaryzacji dostrzegam korzyści za-
równo dla odbiorców usług, podmiotów świadczących 
usługi, jak i je fi nansujących. Standard traktuję jako 
optymalny wzorzec zachowania, dla spełnienia okre-
ślonych wymogów. Jednocześnie nie można traktować 
wypracowanego standardu jako czegoś niezmiennego, 
potrzebna jest weryfi kacja, i w razie konieczności, do-
stosowanie do indywidualnych potrzeb.

■  Jak wygląda współpraca międzysektorowa w re-
alizacji usług socjalnych w regionie łódzkim?

W regionie łódzkim współpraca międzysektorowa 
w obszarze pomocy społecznej dotyczy raczej jedno-
stek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządo-
wych. Udział przedsiębiorców należy do rzadkości. Po-
winniśmy mówić raczej o zlecaniu organizacjom zadań 
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samorządu, a nie o równoprawnym udziale obu stron 
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Dominującą 
formą są zamówienia publiczne, w których usługi naj-
częściej przypadają przedsiębiorcom. Nie znaczy to, że 
taki sposób jest zły i całkowicie wyklucza organizacje po-
zarządowe, ale pokazuje pewien brak równowagi i warto 
zastanowić się z czego on wynika.

Wioletta Wilimska
dyrektor ROPS w Krakowie

■  Na jakie usługi społeczne/so-
cjalne jest obecnie największe 
zapotrzebowanie w wojewódz-
twie małopolskim?

Ukończone w 2013 roku badanie „Wykluczenie spo-
łeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania”, któ-
re miało na celu dokonanie charakterystyki możliwych 
działań na rzecz wybranych grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym (osoby bezdomne, chorujące psy-
chicznie, niepełnosprawne, bezrobotne, opuszczające za-
kłady karne oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze), 
wskazało zapotrzebowanie na indywidualizację pomocy, 
pracę z rodziną i otoczeniem osób objętych bezpośred-
nim wsparciem, rozwój ekonomii społecznej czy wsparcia 
procesu usamodzielnienia osób wychodzących z trudnej 
sytuacji poprzez tworzenie mieszkań chronionych. Po-
nadto uwarunkowania demografi czne i przemiany spo-
łeczne prowadzą do wzrostu zapotrzebowania na usługi 
kierowane do osób starszych oraz ich opiekunów.

■  Czy ROPS w Krakowie prowadzi proces edu-
kacyjny na temat usług społecznych, socjal-
nych, zarządzania i koordynacji nimi?

Dzięki projektowi systemowemu, Poddziałanie 7.1.3 
PO KL, skala działalności szkoleniowej jest duża o czym 
świadczy chociażby liczba osób objętych wsparciem edu-
kacyjnym na przestrzeni lat 2008–2013 (średniorocznie 
to prawie tysiąc osób). Zakres tematyczny szkoleń to róż-
ne formy kształcenia, w których znalazły się nie tylko 
kursy i szkolenia, lecz także studia podyplomowe oraz 
specjalizacje w zawodzie pracownika socjalnego I i II 

stopnia. ROPS w Krakowie opracował także Strategię 
Polityki Społecznej (Pogram „Włączenie Społeczne”), 
która będzie podstawą realizacji działań w ramach nowej 
perspektywy fi nansowej UE na lata 2014–2020 w Mało-
polsce. Spodziewamy się, że z usług społecznych realizo-
wanych na podstawie programu „Włączenie Społeczne” 
skorzysta ponad 60 tysięcy Małopolan.

■  Czy usługi socjalne powinniśmy standaryzo-
wać czy indywidualizować?

Myślę, że kluczowa jest ich profesjonalizacja. Rolę 
standardów w takim kontekście postrzegam przez pry-
zmat katalogu cech, jakie powinny charakteryzować 
daną usługę, aby można było uznać, że jej poziom jest 
akceptowalny. Jednak pamiętajmy, że każda usługa de-
dykowana jest określonemu klientowi, który ma swoje 
specyfi czne potrzeby i oczekiwania. Zatem zindywidu-
alizowanie wsparcia jest warunkiem koniecznym jego 
adekwatności i w efekcie skuteczności.

■  Jak wygląda współpraca międzysektorowa 
w realizacji usług socjalnych w Małopolsce? 

Większość małopolskich jednostek pomocy społecz-
nej współpracuje z otoczeniem, w tym głównie z or-
ganizacjami pozarządowymi. Współpraca ta zależy od 
kategorii jednostek pomocy społecznej i najczęściej 
realizowana jest w miejskich ośrodkach pomocy spo-
łecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie, 
rzadziej w ośrodkach pomocy społecznej z terenu ma-
łych gmin wiejskich. Na przestrzeni lat obserwujemy 
w Małopolsce stały wzrost jednostek, które zlecają 
zadania organizacjom społecznym. Przykładem na 
współpracę międzysektorową jest również działalność 
ROPS w Krakowie w obszarze budowania lokalnych 
partnerstw publiczno-społecznych. W Małopolsce 
z inicjatywy ROPS w Krakowie, odbywają się spotka-
nia inicjujące partnerstwa, w których oprócz przedsta-
wicieli lokalnych służb społecznych uczestniczą także 
reprezentanci organizacji pozarządowych. Ponadto 
w ramach ROPS w Krakowie funkcjonuje Regionalna 
Platforma Współpracy, której głównym zadaniem jest 
umożliwienie współdziałania jednostek pomocy i inte-
gracji społecznej w województwie małopolskim.    
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Piotr Błędowski

A. Evers, R.G. Heinze, T. Olk (red.), 
Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec. 
Wyd. WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2013

W miarę, podyktowanych prze-
kształceniami struktur społecz-
nych, zmian współczesnej polityki 
społecznej zwiększa się znacze-
nie usług jako formy świadczeń. 
Szczególnie dotyczy to usług spo-
łecznych, których rola w zaspo-
kajaniu potrzeb ludności stale 
wzrasta. Wzmocnienie pozycji 
usług społecznych jest konsekwen-
cją obserwowanych powszechnie 
w Europie tendencji do aktywi-
zacji i indywidualizacji polityki 
społecznej w warunkach kryzysu 
fi nansów publicznych, trwałej już 
presji konkurencyjnej ze strony go-
spodarek krajów azjatyckich oraz 
gwałtowanych przeobrażeń w strukturze instytucji 
życia społecznego, włącznie z rodziną.

Na ogół o usługach społecznych niewiele mówi się 
w kontekście państwa opiekuńczego, zwracając uwagę 
przede wszystkim na bezpieczeństwo socjalne i in-
strumenty służące jego zapewnieniu. Tym razem rola 
państwa socjalnego postrzegana jest przez pryzmat 
organizacji i fi nansowania usług społecznych oraz za-
pewnienia odpowiedniej ich jakości, a także trafnego 
dostosowania oferty tych usług do oczekiwań i po-
trzeb konkretnych grup ludności.

Tytuł publikacji – „Podręcznik usług społecznych” 
– zapowiada na wstępie, że traktuje ona usługi nie 
tylko jako instrument polityki publicznej, lecz także 
jako kompleks działań mających na celu uzyskanie 
zaplanowanego efektu. Usługi społeczne rozumiane 
są jako usługi adresowane do osób wymagających 
różnorodnego pod względem form i zakresu wspar-
cia, a wsparcie to udzielane jest zarówno w intere-
sie jednostki, jak i całego społeczeństwa. Książka 

napisana została z pozycji teorii 
usług i rzeczywiście zasługuje na 
miano podręcznika, nawet jeśli 
nie ze względu na swoją formę, to 
z uwagi na rolę – kompendium ak-
tualnej wiedzy o usługach społecz-
nych w państwie opiekuńczym.

Publikacja została przygotowa-
na pod kierunkiem znawców prob-
lematyki: Adalberta Eversa, specja-
listę z zakresu inwestycji społecz-
nych, trzeciego sektora i lokalnej 
polityki społecznej, Rolfa Hein-
zego, ekonomistę i polityka spo-
łecznego, od lat zajmującego się 
zagadnieniami usług społecznych 

oraz Thomasa Olka, polityka społecznego oraz spe-
cjalistę z zakresu służb socjalnych i trzeciego sektora. 
Koncepcja książki zasadza się na czterech fi larach: 
analizie idei usług społecznych, ich teorii i rozwoju 
historycznego; opisie zarządzania, własności i kontro-
li publicznej; opracowaniach szczegółowych dotyczą-
cych usług społecznych w różnych dziedzinach oraz 
analizie kultury i modeli usług społecznych. Autorzy 
jako piątą część książki, ale złożoną zaledwie z jed-
nego rozdziału, wyróżniają usługi społeczne w ujęciu 
międzynarodowym, choć wydaje się, że zaliczony do 
tej części artykuł z powodzeniem mógł się znaleźć 
w części czwartej. 

Całość została poprzedzona „Wprowadzeniem”, 
którego celem jest omówienie kategorii usług społecz-
nych jako generatora przemian społecznych. To opra-
cowanie stanowi swego rodzaju wskazówkę autorów, 
wyjaśniającą ich sposób myślenia o usługach społecz-
nych, których celem jest bardziej zindywidualizo-
wane (a przez to i bardziej trafne) zaspokajanie po-
trzeb, ale jednocześnie kształtowanie przy ich udziale 
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procesów pozwalających na sterowanie przemianami 
społecznymi w interesie całego społeczeństwa, a nie 
tylko środowisk, będących adresatami usług.

Jest to zgodne ze współczesnymi tendencjami, pole-
gającymi na potrzebie ekonomizacji polityki społecz-
nej i jej coraz większym urynkowieniu, przy zacho-
waniu kluczowej roli państwa jako gwaranta realizacji 
celów tej polityki. Można uznać, że w znacznej mie-
rze pozostają one niezmienione, istotnym zmianom 
ulegają natomiast instrumenty służące realizacji tej 
polityki. Przenoszenie realizacji części zadań polityki 
społecznej na usługi społeczne jest drogą racjonalną, 
choć niełatwą. Utrudnia ją przede wszystkim nie dość 
powszechne rozumienie istoty usług społecznych.

Tym wszystkim, którym wiedza z zakresu usług 
społecznych jest potrzebna, książka dostarcza cen-
nego materiału. Podręcznik został wydany w Niem-
czech i cieszy się dużym powodzeniem co wskazuje, 
iż także tam taka wiedza jest potrzebna. Ułatwia 
także dyskusję nad problematyką usług społecznych 
i ich miejscem w polityce społecznej, bowiem pierw-
sza część książki zawiera wiele cennych informacji na 
ten temat. Są one podane w zrozumiały sposób i do-
brze udokumentowane. Typowa dla niemieckich pod-
ręczników jest dyskusja nad różnymi poglądami, co 
utrudnia momentami znalezienie jednej i najlepszej 
koncepcji, ale w skuteczny sposób zmusza czytelnika 
do myślenia. Dwa rozdziały w tej części zasługujące 
w mojej opinii na szczególne uznanie to opracowanie 
J. Schmida „Usługi społeczne a przyszłość państwa 
opiekuńczego” oraz R. Heinzego „Usługi społeczne 
a zatrudnienie”. Oba pokazują bardzo szerokie spek-
trum analizy, jaka powinna być podjęta podczas dys-
kusji nad miejscem usług społecznych – od wymiaru 
makroekonomicznego przez rolę państwa, a na bran-
żowych politykach społecznych kończąc.

W części drugiej warto zwrócić uwagę na opracowa-
nie D. Grunowa, specjalisty z zakresu lokalnej polityki 
społecznej, który sięgnął po inny wymiar analizy, pi-
sząc ciekawy tekst o usługach społecznych jako dobru 
publicznym. Taki sposób widzenia usług wyjaśnia wie-
le wątpliwości pojawiających się zwłaszcza w przypad-
ku urynkowienia usług. Część trzecia poświęcona jest 

poszczególnym dziedzinom życia społecznego i ma na 
celu pokazanie możliwości zastosowania usług spo-
łecznych w praktyce, wręcz na co dzień. Punktem od-
niesienia są tu nomen omen – podręcznikowe kwestie, 
takie jak rynek pracy, rodzina, edukacja, starość czy 
niepełnosprawność. Ponadto pokazano relacje między 
pracą socjalną a usługami społecznymi oraz wpływ 
tych usług na kształtowanie przestrzeni społecznej. 
Bardzo dobrym przykładem wykorzystania usług spo-
łecznych jest rozdział autorstwa G. Naegele „Usługi 
społeczne dla osób starszych”.

Wreszcie część czwarta uwypukla i porządkuje 
niektóre problemy związane z usługami społecznymi 
(np. T. Olk „Relacje usługowe: obywatel, użytkownik, 
konsument i koproducent”) i zarządzaniem nimi. Ta 
część stanowi ważny przegląd problemów, które jed-
nak stają się dostrzegalne dopiero wówczas, gdy czy-
telnik uzyska już nieco wiedzy na temat rozmaitych 
aspektów usług społecznych. Gdy razem z autorami 
dokonamy wielopłaszczyznowej analizy usług, wyda-
jące się początkowo całkiem proste pytania okazują 
się być o wiele trudniejsze. Przywołany tytuł artykułu 
T. Olka stanowi dobry przykład na to, jak zmienia się 
postrzeganie roli usługobiorcy w procesie świadczenia 
usług społecznych.

Książka pokazuje, jak zmienia się współczesna po-
lityka społeczna i stosowane przez nią instrumenty, 
a jednocześnie uwrażliwia na proces upowszechniania 
się problemów społecznych. Mimo, że temat mocno 
jest osadzony w realiach niemieckich, polski czytel-
nik nie będzie miał trudności ani ze zrozumieniem 
zastosowanych działań, ani z interpretacją celów, ja-
kie mają być osiągnięte. Globalne problemy polityki 
społecznej coraz częściej wymagają globalnie stoso-
wanych rozwiązań. Usługi społeczne wydają się być 
takim instrumentem. To pewien paradoks, bowiem 
mówi się o powszechnym ich stosowaniu przy zało-
żeniu ich możliwej indywidualizacji. Wysoki poziom 
profesjonalizmu organizatorów i wykonawców usług 
socjalnych z powodzeniem powinien to umożliwić.

Całość napisana jest jasnym, czytelnym językiem, 
bez nadmiernie rozbudowanej warstwy dydaktycz-
nej, ale w sposób całkowicie uprawniający do użycia 
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w tytule słowa „podręcznik”. Zrozumiały język tej 
książki to nie tylko zasługa jej autorów i redaktorów, 
ale również tłumaczki i redaktorów polskiego wyda-
nia. Jestem przekonany, że książka zostanie przyjęta 
z dużym zainteresowaniem na polskim rynku i będzie 
miała duży wkład w uporządkowanie dyskusji nad 
usługami społecznymi w naszym kraju oraz nad rolą 
państwa i administracji publicznej w funkcjonowaniu 
aktywizującej polityki społecznej.

Tytuł serii wydawniczej, w której ukazała się recen-
zowana pozycja brzmi: „Współczesna polityka spo-
łeczna”. Powiedziałbym, że otrzymaliśmy podręcz-
nik nowoczesnej polityki społecznej. Słowa uznania 
należą się Wydawcy, który dostarczył wartościową 
i inspirującą pozycję, zasługującą nie tylko na zain-
teresowanie polityków społecznych, ale i specjalistów 
z zakresu nauk o polityce publicznej, fi nansach pub-
licznych i ekonomii.

dr hab. Piotr Błędowski – profesor SGH, dyrek-
tor Instytutu Gospodarstwa Społecznego tej uczelni, 
zajmuje się polityką społeczną, sytuacją życiową ludzi 
starszych. 
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Forum Ekspertów Empowerment

Wypowiedzi ekspertów i praktyków na temat reali-
zacji gminnego standardu wychodzenia z bezdomności, 
zarejestrowane podczas spotkania 2. grudnia  2013 r.  

■ Lidia Węsierska, Związek Organizacji Sieć 
Współpracy Barka: Zanim zacznę prezentować za-
danie 4, chciałabym nawiązać do poprzedniej dyskusji 
i zasugerować, że warto byłoby się zastanowić, w kon-
tekście empowermentu, nad stosowaniem terminologii 
takiej jak „klient” czy „usługa”, bo możliwe że już tutaj 
istnieje element uprzedmiotowienia relacji pomiędzy 
pojęciem „empowermentu” i pojęciem „partycypacji”. 
W tym kontekście również drabiny partycypacji, bo 
czy empowerment może być stopniowalny? Pierwszy 
standard z sześciu to standard partnerstwa lokalnego 
i myślę, że to jest to, o czym już wcześniej wspomina-
no, o empowermencie na poziomie wspólnoty lokalnej. 
W standardzie partnerstwa lokalnego jest zapewniony 
udział mieszkańców poprzez instytucje publiczne, spo-
łeczne i biznes. Partnerstwa mają charakter trójsekto-
rowy. Zakładamy, że będą w nich uczestniczyły osoby, 
które są aktywne i chcą mieć wpływ na to, co się dzieje 
w społeczności lokalnej, w tym osoby bezdomne. Na-
rzędziem służącym do tego, żeby organizować dzia-
łania w społeczności lokalnej jest strategia. Modelem 
zakładającym empowerment jest partycypacyjny mo-
del tworzenia strategii, czyli z udziałem całej społecz-
ności lokalnej. Na warsztaty, w których uczestniczyłam 
w 10 tysięcznej gminie Czarnków przyszło ponad 100 
osób. Zainteresowanie było więc olbrzymie. Widać, że 
ludziom zależy na tym, aby mieć wpływ na to, co się 
dzieje w gminie.

■ Elżbieta Szadura-Urbańska, Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi: Spośród sześciu standardów partner-
stwo lokalne jest wiodącym standardem, bez którego 
trudno planować pracę z osobami bezdomnymi. Nie-
zwykle istotnym i organizującym dalsze działania jest 
standard pracy socjalnej. Bardzo wyraźnie widać troskę 

ekspertów, którzy pracowali przy tym modelu, aby pod-
kreślać podmiotowość, udział osoby bezdomnej czy za-
grożonej bezdomnością w zmianach zachodzących w jej 
życiu. Wszystko dzieje się za akceptacją i zrozumieniem 
zmian – indywidualny plan wychodzenia z bezdomności, 
narzędzie które dotyczy zaprojektowania zmian i pod-
pisania się pod nimi. Była bardzo ożywiona dyskusja 
w grupach, czy można wprowadzić to narzędzie wobec 
osób, które nie są w stanie podpisać tego programu, które 
są przewlekle chore, uzależnione czy też na daną chwilę 
nie są w stanie brać odpowiedzialności za zmianę w swo-
im życiu. Uznaliśmy jednak, że podpis, który wydaje 
się tylko znakiem na kartce jest niezwykle istotny w bu-
dowaniu odpowiedzialności, podmiotowości i zgody na 
zmiany. W przerwie prowadziłam bardzo ciekawą dysku-
sję. Co z ludźmi, którzy nigdy nie doświadczyli podmio-
towego traktowania. Byli zawsze w relacji przemocowej. 
Jak u takiego człowieka budować poczucie podmiotowo-
ści? W innym standardzie, edukacji i zatrudnienia, reko-
mendujemy wprowadzenie asystenta osoby bezdomnej. 
Asystenta, który pokona wszystkie ograniczenia wynika-
jące z etatowej pracy psychologa, doradcy zawodowego 
czy pracownika socjalnego. Asystent osoby bezdomnej to 
ktoś, kto nie do końca mieści się w schematycznym uję-
ciu pracy na etat. Jest to ktoś, kto przez rok, dwa buduje 
podmiotowość u osoby bezdomnej. Chociaż tego zawo-
du jeszcze nie ma, to rok temu zaczynając pracę z oso-
bami bezdomnymi, przyjęłam rolę asystenta, czyli kogoś 
takiego, dzięki komu mają one poczucie, że są ważne. 
Ważne dla kogoś, kto się o nie autentycznie troszczy. Za-
owocowało to tym, z dumą się pochwalę, że kilka osób, 
którymi się opiekowałam wyszło na prostą. Dla nich 
ciągle jestem osobą, do której czują respekt. Jak im się 
coś nie wiedzie, to z bólem, z żalem się do tego przyzna-
ją. W ich życiu zaczyna być budowana podmiotowość. 
To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Ciężko 
zawrzeć je w standardzie. Bez wprowadzenia asystenta 
osoby bezdomnej nasza praca spełznie na niczym. Do-
świadczenia osób z innych krajów też to potwierdzają. 

Empowerment w wychodzeniu 
z bezdomności



Praca jeden na jeden, inaczej nie ma pomocy tym oso-
bom. Elementem w pracy socjalnej, który ma budować 
poczucie podmiotowości jest wywiad czy też rozmowa 
motywująca. Żeby człowiek umiał dostrzec swoje pozy-
tywne strony, żeby umiał wytrwać w zmianach. 

Czynnikiem, który ma odwracać tę bardzo nieko-
rzystną zależność pomagający – pomagacz jest chwila 
refl eksji. Dobrze by było, żeby kontakt z osobą bezdom-
ną był zapoczątkowany autodiagnozą i odpowiedzią na 
pytanie kim jestem, co doprowadziło do tej sytuacji? 
To kwestia umiejętnego zadawania pytań. Myślę, że 
nie wszyscy specjaliści potrafi ą sprawić, że człowiek nie 
czuje się oceniany, ale pytany jak sam siebie ocenia. To 
trudne, ponieważ osobom bezdomnym brakuje aparatu 
pojęciowego, brakuje treningu w autorefl eksji. Apeluje-
my o to, aby osoby bezdomne uczestniczyły w życiu 
społeczności lokalnej (schroniska, noclegowni, domu 
w którym mieszkają). Żeby były odpowiedzialne za 
to, co się w ich życiu dzieje. Obserwując ludzi, którzy 
pracują jako streetworkerzy widzę niezwykłą wagę tego, 
że występują w roli takich, którzy kreują rzeczywistość. 
Coś dają innym. W streeetworking zaangażowani są 
także studenci, którzy pomagają bezdomnym. 

Przygotowując jedną z debat w gminie panowie na 
grupie wsparcia wymyślali, co można byłoby zrobić, 
żeby ci, którzy przyjdą na debatę poczuli, o czym ona 
jest. Były pomysły na losowanie karteczek z hasłem, na 
przykład: moja córka ma dziecko z bezdomnym, pod-
czas wigilii zapuka do mnie bezdomny, jutro stracę pracę. 
Albo pomysły w rodzaju: niech ludzie wchodząc do sali 
biorą worki z makulaturą, butelkami i cały czas trzymają 
je przy sobie. To mi uświadomiło, że podział na lepszy 
i gorszy świat ciągle istnieje. To że powstał model, który 
zmierza do tego, żeby zmieniać rzeczywistość jest dopie-
ro pierwszym krokiem. Za tym pójdą zmiany legislacyj-
ne. Mamy nadzieję, że zawody – trener pracy osoby bez-
domnej i asystent osoby bezdomnej będą wpisane jako 
obligatoryjne w pracy z bezdomnymi.

■ Lidia Węsierska: W mieszkalnictwie został 
wprowadzony model wspólnotowy. Odeszliśmy od 
tego, żeby standaryzować samą wspólnotę. Chcieli-
śmy, żeby powstał model, który może być realizowany 
w różnego typu placówkach. Czy empowerment może 
być stopniowalny? U nas troszeczkę tak to wygląda. 

Gdybyśmy zdefi niowali możliwość udziału osób w po-
dejmowaniu decyzji bądź w zarządzaniu, to biorąc pod 
uwagę placówki, widzimy ich hierarchię. Od placówek 
interwencyjnych, w których osoby bezdomne mają 
bardzo mały wpływ, muszą się po prostu podporząd-
kować regulaminowi (mówimy tu o ogrzewalni albo 
noclegowni), poprzez schroniska, gdzie zależy to od 
stylu zarządzania jaki wprowadzi kadra (może to być 
styl partycypacyjny, czyli organizacja społeczności 
w schroniskach), aż po wspólnoty, które z perspekty-
wy naszej organizacji są najbardziej partycypacyjne 
(są zarządzane w całości przez mieszkańców, osoby 
które doświadczyły bezdomności). Pojawia się model 
wsparcia zewnętrznego, czyli nie ma kadry, nie ma kie-
rownika, pracownika socjalnego wewnątrz tej wspólno-
ty, tylko jest wsparcie partnerstwa lokalnego i organiza-
cji z zewnątrz. Mieszkańcy wspólnoty sami całkowicie 
nią zarządzają, muszą zadbać o to, aby były środki na 
życie. Ponoszą wszelkie konsekwencje swoich decyzji. 
Jest to moim zdaniem najlepsze uczenie się, dostoso-
wywanie się do życia, które można wieść, jak się czło-
wiek usamodzielni. Wydaje mi się dość paradoksalne, 
żeby proces reintegracji przebiegał prawidłowo w 100 
osobowym schronisku, gdzie ludzie nie mają nic do 
powiedzenia. W jaki sposób mają później, gdy znajdą 
się już we własnym mieszkaniu czy wynajętym loka-
lu, umieć podejmować decyzje i ponosić za nie odpo-
wiedzialność. Uważam, że model wspólnotowy jest 
najwyższym stopniem empowermentu. Na poziomie 
edukacji i zatrudnienia odpowiednikiem wspólnoty 
jest spółdzielnia socjalna. Jest to przedsiębiorstwo za-
kładane przez osoby, które doświadczyły wykluczenia 
społecznego. Te osoby muszą być wcześniej dobrze do 
tego przygotowane na przykład przez centra integracji 
społecznej. W momencie jednak założenia przedsię-
biorstwa również w pełni ponoszą odpowiedzialność 
i konsekwencje za to, co w takiej spółdzielni będzie się 
działo. Może istnieć tutaj system wsparcia zewnętrzne-
go. Powstają ośrodki wspierania ekonomii społecznej 
czy partnerstwa lokalne, które gwarantują rynek zle-
ceń dla takich spółdzielni, ale nie ingerują bezpośred-
nio w proces zarządzania.

Jeżeli mówimy o realizacji zasady empowermentu, 
to możemy mówić o dwóch stronach. O stronie insty-
tucjonalno-organizacyjnej, która sama w sobie już może 
decydować, że będzie ta partycypacja zagwarantowana. 73    
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Można też mówić o stronie ludzkiej, czyli wzajemnych 
stosunkach, relacjach między osobami, które udzie-
lają pomocy i osobami, które tej pomocy potrzebują. 
Ta relacja jest opisana przez nas w modelu. Mówimy 
tutaj o relacji wzajemnościowej, czyli gwarantującej 
partnerskie podejście. Bardziej o procesach grupowych 
niż indywidualnych. Wydaje nam się, że w grupie proces 
reintegracji zachodzi lepiej i bardziej działa tutaj przy-
kład niż tzw. gadanie. Lepiej pokazywać, w jaki sposób 
żyć, pracować, niż tylko o tym mówić. Dowodzi tego 
swoim życiem Hirek – osoba, która doświadczyła wielu 
problemów życiowych, która mieszka we wspólnocie, jest 
liderem tej wspólnoty i równocześnie prezesem stowarzy-
szenia, które było partnerem w pilotażowej fazie projek-
tu. Człowiek, który jest w stanie powiedzieć, co takiego 
się stało, że chce mu się chcieć.

■ Hieronim Włodarczyk, Stowarzyszenie In-
tegracji Społeczności Lokalnych Wielkopomoc: 
Dzień Dobry. Jestem prezesem Stowarzyszenia Integra-
cji Społeczności Lokalnych Wielkopomoc w Posadów-
ku. Jestem po przejściach życiowych. Przyjechałem do 
Posadówka z Irlandii po 8 letnim pobycie. W Irlandii 
moja droga trochę się pokrzywiła. Liderzy Barki za-
proponowali mi powrót do kraju i podjęcie leczenia 
uzależnienia, które w Irlandii – że tak powiem – się 
uaktywniło. Trafi łem do Posadówka z zamiarem od-
bycia terapii. Na terapii jeszcze nie byłem, ale dalej 
jestem trzeźwy, co nie znaczy że nie pójdę na terapię. 
Po prostu pojawiły się nowe rzeczy, w które tak jakby 
„wpadłem” i one trzymają mnie w tej trzeźwości. Przy-
leciałem do Posadówka w listopadzie 2013 roku, a już 
19. stycznia 2014 roku zostałem wybrany wiceprezesem. 
Ludzie obdarzyli mnie zaufaniem. Wtedy też pojawiły 
się wstępne rozmowy na temat powstania w Posadówku 
schroniska dla zwierząt. Prezes miał się zająć stowarzy-
szeniem a ja organizacją i budową schroniska dla zwie-
rząt. Podjąłem rozmowy z gminami. W tej chwili jest 6 
gmin, a 7. chce podpisać z nami umowę na świadczenie 
usług odnośnie bezdomnych zwierząt. Proces ten oczy-
wiście nie był łatwy. Dobrze wiedzieć, że to co robiłem 
od stycznia ma taką fajną nazwę „empowerment”. Nato-
miast sadzę, że do osób z którymi meszkam takie słowo 
nie trafi . Dla nich bardziej zrozumiałe są słowa „moty-
wacja”, „wsparcie” itp. Jak zostawałem wiceprezesem, to 
na około 20 osób było 5% pracujących, czyli tylko ja. 

Budowałem to schronisko, wykonując wszystke prace, 
dając przykład innym, pracując od rana do nocy przez 7 
dni w tygodniu. Równocześnie wymieniał się skład, bo 
w domach wspólnoty jest rotacja (spowodowana między 
innymi kategorycznym zakazem spożywania alkoholu). 
Nowe osoby, które przychodziły często zarażały się tym 
co robię. Obecnie 65% osób w naszej wspólnocie to oso-
by, które pracują, czyli 13 osób pracuje, robi coś ze sobą. 
Nawiązując do standardu ewaluacji, były to osoby, które 
były przez 5–10 lat bezdomne i nagle wysyłano je z mar-
szu na kursy systemowe, na przykład na kursy spawacza. 
W jakim celu? Taki człowiek nie ma poczucia własnej 
wartości. Są kursy miękkie czyli automotywacja, prezen-
tacja, asertywność itp. Od tego powinno się zaczynać 
i „zmiękczać” ludzi, czyli budować w nich własny wize-
runek, podbudowywać ich a dopiero później wysyłać na 
docelowe kursy zawodowe.

Wracając do spółdzielni socjalnej, to nie ze wszystki-
mi można podjąć taką formę, bo to jest właśnie odpo-
wiedzialność. Najpierw trzeba poznać człowieka, żeby 
wiedzieć czy podoła takiemu wyzwaniu czy nie. Na po-
czątku we wspólnocie ze wszystkimi problemami zwra-
cano się do mnie. Czy to kuchnia, czy warsztat. Mówi-
łem: po to jesteś na kuchni, żebyś podejmował własną 
decyzje, co będzie na obiad, co trzeba kupić. To dawało 
ludziom takie poczucie obowiązku, odpowiedzialności, 
którego już dawno nie mieli, że ktoś się liczy z ich zda-
niem. Nie są na samym dnie, mają coś do powiedzenia 
w obszarach, za które są odpowiedzialni, ustalają regu-
ły. Oczywiście takie reguły, które wszyscy akceptują, bo 
wszystkie decyzje dotyczące wspólnoty podejmujemy 
wspólnie przy stole. Zasada głosowania. Jeżeli koś się 
nie zgadza, ma prawo wyrazić swoje zdanie. Przy stole 
można powiedzieć wszystko bez żadnych konsekwen-
cji. Pierwszego lipca podpisaliśmy umowę partnerstwa 
lokalnego, 34 podmioty, zakłady komunalne, sektor bi-
znesu, samorząd, organizacje pozarządowe. Jak to nam 
pomaga? Stowarzyszenie jest samofi nansujące się. Padła 
nam hydrofornia. Byliśmy odcięci od dostępu do wody. 
Burmistrz w ramach partnerstwa przeprowadził nam re-
mont kompleksowy hydroforni. Ja w ramach rewanżu 
zadeklarowałem, że grupa 5 osób w nagłych sytuacjach, 
nawet w nocy, przyjedzie i odśnieży dany teren, jeżeli 
będzie taka potrzeba. Tyle możemy dać. Mamy w pla-
nach uruchomienie 2 spółdzielni: zakładu usług leśnych 
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i wytwórni peletu. Jesteśmy już po poważnych rozmo-
wach z leśniczym. Teraz kwestia, żeby zarejestrować się, 
zrobić zakupy i działać. 

Od kiedy jestem prezesem, czyli od marca 2014 roku, 
4 osoby opuściły naszą spółdzielnię i poszły na swoje. 
Są to ludzie, którzy byli po 10 lat bezrobotni, wałęsali 
się po dworcach całej Polski. Obecnie 2 osoby mieszkają 
we Lwówku, jedna w Pniewach a jedna wróciła do 
Szczecina. To są osoby, które trafi ły do nas na tzw. kacu, 
nie bardzo kojarzyły, co się z nimi dzieje. Obecnie po 
tak krótkim okresie z powodzeniem funkcjonują w spo-
łeczeństwie. Osoba, która wróciła do Szczecina wysłała 
nam bardzo obszerny list z podziękowaniami dla wszyst-
kich za dopingowanie. Ma pracę w swoim zawodzie.

Paweł Jordan, CAL: Chciałem zapytać, jak u Was 
jest w standardzie? Czy podobne przykłady są w in-
nych miejscach? Czy można powiedzieć, że przykład 
Hieronima jest fl agowym przykładem dla całego zada-
nia czy pracujecie poprzez indywidualne przypadki?

Lidia Węsierska: Wydaje mi się, że wspólnoty naj-
lepiej korespondują z dzisiejszym tematem spotkania. 
Natomiast empowerment jest realizowany w różnych 
standardach i w różnych placówkach.

Elżbieta Szadura-Urbańska: Model, który zo-
stał opracowany, czyli jak wyobrażali sobie partnerzy 
pracę z bezdomnymi podzieloną na 6 segmentów, był 
pilotowany przez 19 partnerstw w całej Polsce. Jedni 
skupili się (jak Ursus w Warszawie) na pracy z zagro-
żonymi bezdomnością, czyli z osobami, które mają 
długi czynszowe. Inni z kolei większy nacisk kładli na 
wprowadzanie standardu mieszkalnictwa. Dopiero po 
doświadczeniach partnerstw lokalnych powtórzyliśmy 
prace nad modelem, który po pilotażu został wzboga-
cony albo pomniejszony o pewne treści.

Paweł Jordan: Rozumiem, że partnerstwa wybiera-
ły czym się będą zajmować. Czy były obszary, których 
„nie dotknęliście” a były ważne?

Elżbieta Szadura-Urbańska: Wszystkie obsza-
ry zostały „dotknięte”, chociaż zatrudnianie socjal-
ne w najmniejszym stopniu, bo tylko przez jedno 

partnerstwo, co wskazuje, że jest pewna trudność 
z podejmowaniem takich działań.

Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet Śląski: 
Czy na poziomie ogólnym odbyła się refl eksja Pań-
stwa, w jakim stopniu zindywidualizowane formy 
pracy socjalnej korespondowały z nastawionymi na 
grupowy, ale i indywidualny rezultat modelami pra-
cy z grupą? Ewentualnie, w jakim stopniu standard 
opierał się na tworzeniu takich wspólnot lub podob-
nych jak Barka? Czy coś takiego znalazło się jako pro-
dukt tego modelowego ujęcia?

Lidia Węsierska: Indywidualne formy pracy domi-
nują, chociaż tutaj, na tym forum pojawiły się głównie 
wspólnotowe rzeczy. Tak naprawdę to jest kilka pro-
cent w obrębie całego modelu. Kiedyś na konferencji 
międzynarodowej poruszałam ten temat. Zarzucano 
mi wówczas, że jako Barka chcemy narzucać jakiś mo-
del wspólnotowy a ludzie chcą mieć prawo wyboru. 
Natomiast paradoksalnie ludzie nie mają wyboru, bo 
ponad dziewięćdziesiąt procent placówek to nie wspól-
noty, tylko schroniska albo hostele.

Elżbieta Szadura-Urbańska: Celem zastosowania 
wspomnianych usług modelu jest to, żeby osoby usa-
modzielniły się, czyli mieszkały samodzielnie, utrzy-
mywały się, pracowały. Ten model, takie bycie w grupie, 
jest elementem „ćwiczebnym” do nabywania umiejęt-
ności społecznych. Celem jest to, żeby odium bezdom-
ności zdjąć. Tutaj trzeba też uważać na słowa. Nie „oso-
ba bezdomna” tylko „osoba w sytuacji bezdomności”, 
czyli ktoś, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

Agnieszka Beńko, Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich: W wielu miastach, gminach miejskich 
i wiejskich byli szukani bezdomni. Jak wiemy, bezdom-
ni to nie tylko Dworzec Centralny w Warszawie. Dzię-
ki projektowi w małym mieście Nowe zdiagnozowano 
35 bezdomnych i oni wszyscy zostali otoczeni wspar-
ciem. Pomoc społeczna na różnych płaszczyznach trafi a 
do różnych ludzi. Dzięki projektowi bardzo mocno za-
akcentowana została praca organizacji pozarządowych.

Materiał został opracowany przez Dorotę Sta-
rzyńską, sekretarza redakcji „Empowerment”. 
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