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MIROSŁAW GREWIŃSKI,  BOHDAN SKRZYPCZAK

Wstęp

Prezentowana książka powstała w wyniku prac ekspertów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i Stowarzyszenia Cen-
trum Aktywności Lokalnej CAL w ramach realizacji projektu systemowego 
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji spo-
łecznej”1. Niniejsze opracowanie zawiera bogate w treści artykuły polskich 
i zagranicznych specjalistów, a także prezentuje model standardu superwizji 
pracy socjalnej jaki jest proponowany przez środowisko ekspertów w kontek-
ście wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym do pomocy społecz-
nej i pracy socjalnej w Polsce. 

Autorom jak i redaktorom publikacji przyświęcała idea, promowana od 
wielu lat przez Unię Europejską, aby ukazywać dobre praktyki i sprawdzone 
doświadczenia z zagranicy w rozwiązaniach dotyczących szeroko rozumianej 
polityki społecznej, w tym pracy socjalnej. Dlatego też zdecydowaliśmy się 
ukazać, w pierwszej części publikacji, doświadczenia zagraniczne poprzez pre-
zentację rozwiązań dotyczących superwizji w dziewięciu państwach na świe-
cie, a także przedstawić dorobek UE w tym zakresie. Wybór państw nie był 
przypadkowy – na wstępie ukazujemy doświadczenia superwizji w państwach 
anglosaskich, gdyż dorobek w zakresie superwizji w takich krajach jak – USA 
czy Wielka Brytania jest imponujący, a praca socjalna niewątpliwie jest tam 
bardzo sprofesjonalizowana. Następnie przedstawiamy dorobek takich welfare 
states jak Francja, Holandia, Niemcy, Finlandia, Włochy i Portugalia, ukazując 
pluralizm intelektualny i organizacyjny w podejściu do superwizji. Charakte-
ryzujemy także dokonania naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy, które to 
państwo rozpoczyna właśnie dyskusję na temat superwizji w pracy socjalnej. 

Polska ma niewątpliwie już pewien dorobek dotyczący superwizji pracy 
socjalnej, chociaż z pewnością daleko nam do porównywania się do najbar-
dziej rozwiniętych państw zachodnich w tym obszarze. 

1 Projekt realizowany przez WSP im. Janusza Korczaka i Stowarzyszenie CAL na zlece-
nie CRZL, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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W drugiej części opracowania zdecydowaliśmy się na zebranie naszych 
krajowych doświadczeń, ukazując stan polskiej szkoły superwizji pracy 
socjalnej. Przedstawimy tu także wyniki naszych ogólnopolskich, reprezen-
tatywnych badań pracowników socjalnych i kierowników instytucji pomocy 
społecznej na temat superwizji i standaryzacji tego procesu. 

Zaproponowany przez nas model standardu superwizji pracy socjalnej, 
który szczegółowo prezentujemy w części trzeciej, został wypracowany w toku 
licznych spotkań i dyskusji. Jest on propozycją środowiska naukowego i prak-
tyków oraz metodyków pracy socjalnej. W trzeciej części książki charaktery-
zujemy sam standard, ukazujemy jak powinien wyglądać proces superwizyjny, 
podkreślamy ogromne znaczenie kształcenia dla i do superwizji, wskazujemy 
na specyfikę różnych obszarów pracy socjalnej w kontekście zarządzania 
superwizyjnego. 

Idea przyświecająca takiej strukturze książki była następująca – chcieli-
śmy ukazać superwizję od teorii do praktyki, od idei do działania, od doświad-
czeń zagranicznych do doświadczeń zebranych w naszym kraju. Do projektu 
zaprosiliśmy wielu specjalistów zagranicznych, by wnieśli swój wkład do 
publikacji, co podnosi wartość refleksji i poszerza horyzonty widzenia super-
wizji. Z drugiej strony udało nam się skorzystać z wiedzy i doświadczeń prak-
tyków, którzy realizują superwizję na lokalnym szczeblu w Polsce. 

To zderzenie refleksji zagranicznej i polskiej oraz aspektów teoretyczno-
-definicyjnych z praktyką superwizyjną spowodowało, że udało nam się 
w  jednym opracowaniu zmieścić materiał bardzo bogaty i interesujący pod 
względem poznawczym. Mamy nadzieję, że publikacja ta i jej treści przyczy-
nią się do tego, że superwizja wejdzie w główny nurt polskiej pomocy społecz-
nej jako ważna metoda wspierania profesjonalizacji zawodowej pracowników 
socjalnych.

 Mirosław Grewiński i Bohdan Skrzypczak
 (redaktorzy merytoryczni opracowania)

Warszawa, luty 2014 r. 



Część I

DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE





WOJCIECH DURANOWSKI

Standardy superwizji pracy socjalnej  
w Stanach Zjednoczonych

1. WPROWADZENIE

Praca socjalna w Stanach Zjednoczonych wywodzi się z działalności orga-
nizacji charytatywnych Charity Organization Society oraz Settlement House 
Movement, które wypracowały dwa odmienne modele radzenia sobie z wyklu-
czeniem społecznym najuboższych mieszkańców USA. Pod koniec XIX wieku 
szybko rozwijające się mocarstwo ekonomiczne wraz z napływem imigrantów 
z całego świata stanęło przed wieloma problemami społecznymi związanymi 
z ubóstwem. Przy braku wsparcia ze strony państwa, organizacje charyta-
tywne rozpoczęły pracę ze zmarginalizowanymi grupami społecznymi (przede 
wszystkim imigrantami), która w przyszłości miała przekształcić się w profe-
sję pracy socjalnej. 

2. GENEZA POWSTANIA PRACY SOCJALNEJ  
ORAZ SUPERWIZJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Superwizja w Stanach Zjednoczonych wywodzi się z ruchu Charity Organi-
zation Society (CSO), który powstał w Buffalo (stan Nowy Jork) w roku 1878 
i  następnie rozprzestrzenił się na większość miast wschodniego wybrzeża 
USA (Kadushin i Larkness, 2002). Ruch Charity Organization Society wycho-
dził z założenia, że przyczyną ubóstwa i wykluczenia społecznego są indywidu-
alne niedobory kapitału społecznego u osób najuboższych, a najlepszą drogą 
do poprawy sytuacji beneficjentów jest ich indywidualne wsparcie mające na 
celu eliminowanie tych niedoskonałości. Ruch CSO wykluczał możliwość bez-
pośredniego wsparcia finansowego osób wykluczonych społecznie. 
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Jak stwierdza Alfred Kadushin (Kadushin i Larkness, 2002), superwi-
zja pracy socjalnej w USA wywodzi się od koncepcji „przyjaznego gościa” 
(ang.  friendly visitor), czyli metody pracy społecznej wykorzystywanej przez 
CSO. Koncepcja ta opierała się na wizytach przedstawicieli wyższych klas spo-
łecznych, będącymi członkami CSO, którzy przeprowadzali rozmowy badaw-
cze z osobami ubogimi oraz prowadzili indywidualne doradztwo, mające na 
celu podniesienie kapitału społecznego jednostki lub rodziny. W swoim pod-
ręczniku „Friendly Visiting among the Poor” Mary Ellen  Richmond opisuje 
zasady wizyt, sugerując, by jedna osoba prowadziła w ramach wizyt opty-
malnie jednocześnie od 2 do 4 osób (rodzin) , jednocześnie apelując, by nie 
odwiedzać rodzin zbyt często ani też nie przychodzić do rodzin obsługiwanych 
przez innych aktywistów (Richmond, 1899). 

Metoda CSO ukierunkowana była na naukową eliminację problemu ubó-
stwa, dlatego w podręczniku dla aktywistów wskazuje się na konieczność 
zbadania historii osoby, której pomagamy, a szczególnie istotne są dane, 
takie jak informacja o sytuacji społecznej i finansowej, stan zdrowia, historia 
zatrudnienia (Richmond, 1899). Informacje biograficzne mogą zostać uzupeł-
nione poza wywiadem przez świadectwa znajomych, rodziny, lekarza, byłych 
najemców oraz pracodawców, a sam wywiad ankietowy powinien być prze-
prowadzony przez profesjonalnego pracownika CSO, a nie przez przyjaznego 
gościa, któremu brak przygotowania naukowego (Richmond, 1899). 

Metoda przyjaznego gościa jako metoda przypadków (ang. case method) 
zastąpiła wcześniejszą metodę przestrzenną (ang. space method), zapożyczoną 
z parafii niemieckich czy brytyjskich (Richmond, 1899). W przypadku metody 
przypadków pracownik socjalny odwiedzał rodziny z różnych dzielnic, a nie 
tak jak w przypadku metody przestrzennej, gdzie odwiedzał rodziny z tej 
samej dzielnicy. Celem tej metody była większa dyskrecja, a także założenie, 
że przyjaciel całej dzielnicy nie może dawać każdej rodzinie odczucia relacji 
indywidualnej (Richmond, 1899).

Koncepcja CSO różniła się od drugiej popularnej w tamtych latach 
koncepcji ruchu Settlement House Movement (SHM), który wskazywał 
konieczność zmian systemowych w celu eliminacji ubóstwa. Orędownicy 
SHM tworzyli w biednych dzielnicach domy osadnicze (ang. settlement houses), 
w których mieszkający tam ludzie (ang. settlement workers) prowadzili pracę 
społeczną w zakresie kompleksowego wsparcia najuboższych (edukacja, 
doradztwo prawne i finansowe, organizacja zajęć dodatkowych itp.), dając 
jednocześnie podwaliny pod praktykę pracy socjalnej w Stanach Zjednoczo-
nych (Reyes, 2008).

SHM opierało się na innowacyjnej na owe czasy zasadzie trzech R 
(ang.  Research, Reform and Residence – badaj, reformuj oraz rezyduj) (Huff, 
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rodz. 2, s. 4). W ramach pierwszego R (badaj) zapoczątkowano podejście 
badawcze do problemu ubóstwa, próbując uchwycić jego przyczyny, powstały 
pierwsze prace socjologiczne oparte na metodach ankiet naukowych, takie 
jak np. The Philadelphia Negro: A Social Study Williama E. B. DuBois’a (1897), 
badająca sytuację życiową Afroamerykanów w Filadelfii, czy też The City Wil-
derness: Settlement Study Roberta A. Woodsa (1898), opisująca warunki życia 
imigrantów w Bostonie (Huff). Kolejnym słynnym pionierskim dziełem była 
praca Jacoba Riisa How The Other Half Lives, który przedstawił etnograficzne 
studium życia najuboższych w Nowym Jorku wraz z bogatą dokumentacją 
fotograficzną (Huff, rodz. 2, s. 4).

W kwestii drugiego R (reformuj) działacze SHM skupiali się na szuka-
niu rozwiązań systemowych eliminujących biedę (np. wspieranie związków 
zawodowych, zapewnianie opieki dziennej dla dzieci, edukacja), a nie na roz-
wiązywaniu problemów w podejściu indywidualnym. W ramach trzeciego R 
(rezyduj) aktywiści zamieszkiwali w dzielnicach wykluczonych, gdzie wspie-
rali ludność od środka jako sąsiedzi. Podejście SHM w tym wypadku było 
oparte na relacjach braterskich, a nie paternalistycznych jak w przypadku 
CSO (Huff, rodz. 2, s. 4).

Pierwsze odniesienia do superwizji pracy socjalnej w historii piśmien-
nictwa zawodowego w zakresie pracy socjalnej w USA możemy znaleźć 
w  książce Supervision and Education in Charity Jeffreya R. Bracketta z roku 
1903. Następne istotne odniesienie do superwizji w literaturze północno-
amerykańskiej napotykamy w książce Virginii Robinson Supervision in Social 
Case Work, wydanej w roku 1936, w której autorka definiuje superwizję pracy 
socjalnej jako …proces edukacyjny, w czasie którego osoba posiadającą bogactwo wiedzy 
oraz doświadczenie bierze odpowiedzialność za przekazanie tej wiedzy uczniowi. 

3. STANDARDY SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ W USA

National Association of Social Workers (NASW) oraz Association of Social 
Work Boards (ASWB) w roku 2012 przygotowały wspólnie publikację pt. Best 
Practice Standards in Social Work Supervision, formułując w ten sposób wersję 
roboczą (ang. draft version) standardów superwizji pracy socjalnej w Stanach 
Zjednoczonych, przeznaczoną do konsultacji. NASW jest największą amery-
kańską organizacją zrzeszającą blisko 150 000 pracowników socjalnych, która 
powstała w roku 1955 z połączenia siedmiu mniejszych organizacji. ASWB 
jest natomiast stowarzyszeniem komisji, specjalistów nadzorujących egza-
miny dla pracowników socjalnych, regulacje zawodu w Stanach Zjednoczo-
nych oraz w Kanadzie.
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W przyjętym projekcie standardów superwizji NASW oraz ASBW wpro-
wadziły następującą definicję superwizji: Superwizja zawodowa jest zdefinio-
wana jako relacja pomiędzy superwizorem oraz superwizowanym, w której zawarta jest 
odpowiedzialność za rozwój kompetencji, zachowanie oraz kodeks etyczny. Superwizor 
jest odpowiedzialny za wskazanie kierunku działania, opierając się na swojej wiedzy 
w zakresie teorii pracy socjalnej, standardach zawodowych, umiejętnościach, kompeten-
cjach oraz kodeksie etycznym w praktyce zawodowej. Zarówno superwizor, jak i superwi-
zowany ponoszą odpowiedzialność za efektywność superwizji we wzajemnej współpracy. 
Superwizja obejmuje różne współzależne funkcje oraz zakresy odpowiedzialności. Każda 
z  tych współzależnych funkcji ma zadania dotyczące szeroko pojętej odpowiedzialności 
oraz wyniku, który zapewnia, że beneficjenci są chronieni oraz otrzymują kompetentne 
oraz oparte na etyce zawodu wsparcie od profesjonalnego pracownika socjalnego. W pro-
cesie superwizji to superwizor ponosi odpowiedzialność za odpowiedniość, kompetentność 
oraz etyczność wsparcia udzielanego przez superwizora (NASW, ASWB, 2012). 

W ten sposób, według standardów NASW/ASBW, jednym z naczelnych 
celów superwizji jest działanie protekcjonistyczne beneficjentów pracy 
socjalnej poprzez rolę superwizora, który ma zapewnić jakość usługi dostar-
czanej klientowi przez pracownika socjalnego i jednocześnie przejąć odpo-
wiedzialność za zachowanie standardów przez superwizowanego. W trakcie 
tego procesu to superwizor musi wesprzeć superwizowanego poprzez własne 
doświadczenie, wiedzę teoretyczną dotyczącą pracy socjalnej oraz pracy nad 
poszczególnymi przypadkami. 

Możemy tu odnaleźć pewne funkcje mentoringu w procesie superwizji, 
szczególnie w nastawieniu na kształtowanie kompetencji oraz zapewnie-
niu dostępu do wiedzy zawodowej przez doświadczonego pracownika, lecz 
w przeciwieństwie do mentoringu, superwizja pociąga za sobą również odpo-
wiedzialność za produkt końcowy, jakim jest usługa dostarczana przez pra-
cownika socjalnego (superwizora) społeczeństwu. 

W projekcie standardów superwizji NASW/ASBW wymienia jej trzy naj-
ważniejsze rodzaje:
1. Superwizja administracyjna, czyli zarządzanie, mające na celu imple-

mentację metod organizacyjnych, zapewniających jak najefektywniejsze 
dostarczenie usługi beneficjentom.

2. Superwizja edukacyjna mająca na celu szkolenie oraz rozwój kompetencji 
i wiedzy zawodowej pracownika socjalnego w relacji do jego zapotrzebowa-
nia, jak również rozwoju samoświadomości zawodowej, filozofii oraz etyki 
pracy socjalnej.

3. Superwizja wsparcia (konsultacyjna), której głównym zadaniem jest 
redukcja stresu oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pra-
cownika socjalnego, w tym przypadku superwizor musi stworzyć budu-
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jącą relację pozwalającą superwizowanemu radzić sobie z nadmiarem  
pracy, stresującymi zadaniami zawodowymi oraz trudną sytuacją benefi-
cjentów. 
Mimo że wymagania dotyczące edukacji oraz kwalifikacji zawodowych 

superwizora różnią się w poszczególnych amerykańskich stanach, NASW/
ASBW w swoim dokumencie wskazują na elementy doświadczenia istotne 
dla superwizora:
a. posiadanie dyplomu akredytowanej uczelni w zakresie pracy socjalnej,
b. minimum 3 lata praktyki zawodowej po uzyskaniu uprawnień zawodo-

wych,
c. pochodzenie zarówno superwizora, jak i superwizowanego z tej samej 

jurysdykcji (stanu),
d. brak aktualnych kar dyscyplinarnych oraz sankcji za naruszenie standar-

dów zawodowych,
e. ukończony kurs edukacyjny w zakresie superwizji pracy socjalnej,
f. zrealizowanie wyznaczonych przez jurysdykcję danego stanu godzin edu-

kacji w zakresie kształcenia ustawicznego,
g. doświadczenie w pracy z beneficjentami z grup zbliżonych do superwizo-

wanego, np. uzależnieni od narkotyków, młodzi przestępcy, długotrwale 
bezrobotni itp.,

h. konieczność posiadania szerokiej wiedzy zawodowej oraz kompetencji 
związanych z teorią pracy socjalnej oraz różnych metod rozwiązywania 
problemów, uzupełnianych przez lekturę aktualnych publikacji naukowych 
oraz kształcenie ustawiczne.
W ramach dokumentu przygotowanego przez NASW/ASBW wymienione 

są następujące standardy dotyczące pracy socjalnej w USA (NASW, ASWB, 
2012).

3.1. Kontekst superwizji

1. Zrozumienie zakresu praktyki superwizyjnej – ważne jest określenie celu 
superwizji od początku relacji. Może to być np. superwizja wykonywana 
w celu uzyskania awansu zawodowego, opartego na liczbie zrealizowa-
nych godzin. Innym celem może być wprowadzenie nowych absolwentów 
do problematyki radzenia sobie z klientami lub superwizja pracownika 
socjalnego ukaranego dyscyplinarnie. Bardzo istotne jest określenie od 
początku planu rozwoju kompetencji/umiejętności u superwizowanego.

2. Społeczności profesjonalistów – pracownicy socjalni w danym okręgu 
mogą często znać siebie nawzajem, co powoduje powstawanie wielostron-
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nych relacji zawodowych, jak również i prywatnych. Jednakże w relacji 
superwizyjnej superwizor musi zawsze zachować obiektywność oraz jako 
profesjonalista umieć wytyczyć granicę tak, aby kontekst zawodowy był 
zawsze najważniejszy. Jako narzędzie NASW/ASBW proponuje wyraźnie 
wyznaczyć parametry dotyczące granic w relacji superwizor−superwizo-
wany, a następnie monitorować je.

3. Superwizja interdyscyplinarna – mimo wzrastającego zainteresowania 
superwizją interdyscyplinarną, podczas której pracownik socjalny jest 
superwizowany przez profesjonalistów z innych dziedzin (np. psychologów, 
psychiatrów itp.), standardy NASW/ASBW stwierdzają, że w przypadku 
pracy socjalnej superwizorem powinien być pracownik socjalny, jako zna-
jący najlepiej specyfikę zawodu oraz praktykę radzenia sobie z proble-
mami/sytuacjami zawodowymi.

4. Superwizja międzykulturowa – superwizor powinien przestrzegać w tym 
zakresie innego dokumentu-standardu wydanego przez NASW – NASW 
Standards for Cultural Competence in Social Work Practice (pol. Standardy 
NASW dotyczące kompetencji kulturowych w zakresie praktyki pracy socjalnej). 
W przypadku gdy superwizor należy do innej grupy kulturowej/etnicznej 
niż superwizowany, musi zapoznać się dodatkowo z jego kulturą, m.in. 
poprzez uzupełnienie wiedzy teoretycznej, rozmowy z superwizowanym 
oraz poprzez kontakt z innymi praktykami superwizji działającymi z tą 
samą społecznością.

5. Podwójna superwizja oraz rozwiązywanie potencjalnych konfliktów – jeśli 
pracownik socjalny jest superwizowany przez więcej niż jednego superwi-
zora, dobrą praktyką jest podpisanie porozumienia wyznaczającego m.in. 
zakres pracy każdego z superwizorów, procedurę, sposób wymiany infor-
macji, priorytety oraz sposób rozwiązywania konfliktów.

3.2. Przeprowadzanie procesu superwizji

1. Poufność – superwizor musi zachować poufność dotyczącą informacji pozy-
skanych w trakcie superwizji. Od początku procesu superwizowany musi 
zostać poinformowany o zachowaniu poufności, a ewentualne informacje 
związane z procesem mogą być udzielane jedynie w zakresie informacji 
wymaganych do uzyskania awansu zawodowego oraz w wyjątkowych oko-
licznościach do podejmowania działań dyscyplinarnych lub prawnych.

2. Kontraktowanie superwizora – w przypadku gdy w danym okręgu nie ma 
superwizora z wymaganymi kwalifikacjami, a do potrzeb licencji/awansu 
zawodowego pracownika superwizja jest konieczna, istnieje możliwość pozy-
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skania superwizora z innego okręgu, jednakże należy wcześniej potwier-
dzić, czy w danym stanie jurysdykcja stanowa zezwala na to, a także, jakie 
dokumenty są wymagane w takim procesie. Ponieważ zatrudnianie super-
wizora zewnętrznego wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka (np. odpłat-
ność relacji może wpływać na jej obiektywizm, mogą istnieć problemy 
z uznawalnością superwizji zewnętrznej) standardy NASW wymagają spi-
sania umowy pomiędzy superwizorem, superwizowanym oraz ośrodkiem 
zatrudniającym pracownika socjalnego, w której zawarte będą następu-
jące informacje: zakres odpowiedzialności wszystkich stron; zgoda ośrodka 
na superwizję zewnętrzną; zakres ewaluacji oraz konieczność przedsta-
wiania comiesięcznych raportów dotyczących postępów oraz polityka  
poufności.

3. Przywództwo – superwizor powinien odgrywać znaczącą rolę w rozwoju 
zawodowym superwizowanego, będąc niejako mentorem szkolącym adepta 
pracy socjalnej w zdobywaniu wiedzy na temat środowiska pracy. Eduka-
cyjna rola superwizji nie powinna być zaniedbywana i na superwizorze 
spoczywa odpowiedzialność za rozwój podopiecznego w tym zakresie.

4. Kompetencje – superwizorzy powinni być świadomi własnych ograni-
czeń oraz działać w tych obszarach, których posiadają największą wiedzę. 
W przypadku braku kompetencji w określonych obszarach powinni popro-
sić o wsparcie praktyków w danej kwestii lub odesłać superwizowanego do 
źródeł tematu.

5. Akceptacja superwizji na piśmie – podpisywanie akceptacji superwizji, 
która się nie odbyła jest oszustwem. W przypadku, gdy efektem takiego 
działania jest wystawianie przez superwizora faktur lub rachunków za 
superwizje, które nie odbyły się, mamy do czynienia z przestępstwem – 
wyłudzeniem finansowym.

6. Opieka własna – podczas superwizji szczególny nacisk powinien być kła-
dziony na kwestie związane z wypaleniem zawodowym superwizowanego, 
które jest bardzo poważnym problemem wśród pracowników socjalnych. 
Superwizor powinien znać narzędzia oraz procedury związane z pomiarem 
stopnia wypalenia zawodowego superwizowanego, a także znać działania 
i procedury je redukujące. Dobrą praktyką jest również samorefleksja 
superwizora dotycząca własnego wypalenia zawodowego.

3.3. Kwestie prawne

1. Odpowiedzialność – superwizor może zostać pociągnięty do odpowie-
dzialności w przypadku przekazywania błędnych zaleceń lub zadań super-
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wizowanemu na jego szkodę. W procesie superwizyjnym nie powinni 
uczestniczyć członkowie rodziny, znajomi, byli partnerzy czy małżonko-
wie. Osoby zaangażowane w superwizję nie powinny wchodzić w intymne 
relacje w czasie i po zakończeniu superwizji. W celu zarządzania ryzykiem 
superwizor powinien m.in. prowadzić odpowiednią i dokładną dokumenta-
cję superwizji, monitorować pracę zawodową podopiecznego, zapewnić, że 
proces superwizji będzie wykonywany na poziomie równym lub wyższym 
niż wymagania określone w dokumencie dotyczącym standardów super-
wizji przez NASW.

2. Regulacje – superwizor powinien zapoznać się przed rozpoczęciem super-
wizji z regulacjami zawodowymi obowiązującymi w danym stanie. W wielu 
stanach obowiązkiem jest przygotowanie planu oraz umowy superwizyjnej 
przed rozpoczęciem procesu.

3. Dokumentacja – każda sesja superwizji powinna być dokumentowana 
osobno przez superwizora oraz superwizowanego. Superwizor powinien 
nauczyć superwizowanego, jak prowadzić poprawnie dokumentację klien-
tów w celu zapewnienia najwyższych standardów usług.

3.4. Kwestie etyczne 

W kwestiach etycznych NASW rekomenduje stosowanie się do kodeksu 
etycznego NASW, który porusza te sprawy w kontekście pracy socjalnej. 
W sekcji dotyczącej superwizji NASW wyznacza następujące normy:
– superwizorzy powinni prowadzić superwizję jedynie w zakresie swoich 

kompetencji oraz wiedzy;
– superwizorzy są odpowiedzialni za wyznaczenie granic w relacji superwi-

zyjnej (biorąc także pod uwagę czynniki kulturowe);
– superwizorzy nie powinni wchodzić w relacje intymne lub koleżeńskie 

z  superwizowanymi, gdyż działanie takie podważa jakość, obiektywność 
i sens superwizji, a także przynosi szkodę superwizowanemu oraz odbiorcy 
ostatecznemu – beneficjentowi pomocy socjalnej;

– zasady oraz sam proces ewaluacji superwizowanego muszą być sprawie-
dliwe oraz przejrzyste;

– superwizja nie jest psychoterapią czy psychoanalizą, dlatego superwizor 
powinien być zawsze nakierowany na cele superwizji i nie wykraczać poza 
granicę tej relacji superwizyjnej;

– relacja superwizyjna jest relacją profesjonalną i w jej trakcie superwizo-
rzy powinni zachować dyskrecję dotyczącą informacji związanych z życiem 
prywatnym, ograniczając je do niezbędnego minimum.
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3.5. Technologia

Superwizja na odległość – w niektórych stanach, szczególnie tam gdzie 
mamy do czynienia z odległymi terenami, wprowadzana zostaje stopniowo 
superwizja na odległość (ang. distance supervision) za pomocą narzędzi wideo-
konferencyjnych oraz Internetu. Istotne jest zapoznanie się z jurysdykcją 
stanową, czy zezwala ona na taką praktykę, a także czy nie są wprowadzone 
ograniczenia (np. procent superwizji, możliwej do zrealizowania taką metodą).

3.6. Ewaluacja

Ewaluacja w superwizji może być prowadzona m.in. w celu awansu zawo-
dowego, podwyższenia kwalifikacji zawodowej, okresowej oceny pracownika, 
poprawy jakości usług, nadzoru nad ukaranym dyscyplinarnie pracownikiem itp.

Niezbędnym elementem ewaluacji jest jasne określenie w umowie super-
wizyjnej celów superwizji oraz oczekiwanych rezultatów. Cele superwizyjne 
powinny być mierzalne, przydatna tu okazuje się koncepcja formułowania 
celów projektowych tzw. SMART (ang. Simple, Measurable, Achievable,  Relevant, 
Timely-Defined), określająca rezultaty jako proste, mierzalne, osiągalne, 
istotne oraz określone w czasie. Szczególnie istotne jest, aby rezultaty były 
mierzalne oraz określone w czasie, gdyż pozwoli to ocenić, czy proces super-
wizyjny przyniósł po zakończeniu relacji superwizyjnej oczekiwane rezultaty. 

Dodatkowo powinna być zawarta procedura wychodzenia z relacji super-
wizyjnej (ang. disengaging procedure). 

Istnieje wiele różnych narzędzi, które można wykorzystywać przy mierze-
niu rezultatów, takich jak np. case studies, raporty postępu, rozmowy oraz 
plany superwizyjne. W celu zwiększenia efektywności w proces ewaluacji 
powinna zostać wbudowana procedura i konieczność uzyskania informacji 
zwrotnej (ang. feedback procedure). W przypadku superwizji edukacyjnej błędy 
się zdarzają, dlatego istotne jest, by procedura była stosowana nie z zamia-
rem wyciągania kar, a w celu uczenia się, gdyż inaczej może to wpływać nega-
tywnie na proces otwartości w relacji superwizyjnej. 

W przypadku superwizji prowadzonej w celu awansu zawodowego lub 
podwyższenia kwalifikacji superwizor musi traktować ewaluację jako ostatni 
etap, w którym może zablokować promocję osoby, która nie spełnia odpo-
wiednich warunków, zarówno w zakresie praktyki zawodowej, wiedzy, jak 
i etyki zawodowej. W tym wypadku na superwizorze ciąży odpowiedzialność 
za jakość usług publicznych oferowanych następnie przez tą osobę, która była 
przez niego superwizowana. 
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3.7. Zakończenie relacji superwizyjnej

Ostatnią częścią amerykańskich standardów superwizji pracy socjal-
nej opracowanych wspólnie przez NASW oraz ASBW są kwestie związane 
z zakończeniem relacji superwizyjnej (NASW, ASWB, 2012).

Zgodnie ze standardami, zakończenie relacji może nastąpić w przypadku: 
opuszczenia organizacji, awansu zawodowego lub osiągnięcia celów super-
wizji. Jako nieetyczne uznaje się przetrzymywanie lub opóźnianie wydania 
dokumentacji superwizyjnej, która jest istotna dla kariery zawodowej super-
wizowanego, dlatego standardem jest posiadanie kompletnej dokumentacji 
procesu superwizyjnego w momencie zakończenia tejże relacji. W sytuacji 
odejścia superwizora osoba superwizowana musi bez zwłoki otrzymać nowego 
superwizora, wraz z przekazaniem jego całej dotychczasowej dokumentacji. 

4. ZAKOŃCZENIE 

Stworzenie standardów superwizji pracy socjalnej jest w Stanach Zjedno-
czonych obecnie kwestią jak najbardziej aktualną. Po publikacji przez NASW 
oraz ASBW projektu przyszłych standardów możemy oczekiwać, że w obec-
nym roku dokument ten zostanie oficjalnie zatwierdzony oraz wprowadzony 
w życie zarówno w Stanach Zjednocznonych, jak i w Kanadzie (ASBW obej-
muje również 10 prowincji kanadyjskich). 

Doświadczenie największej amerykańskiej organizacji zrzeszającej pra-
cowników socjalnych wskazuje na istotność tworzenia standardów zawodo-
wych jako ułatwiających pracę pracownikom socjalnym oraz zapewniających 
beneficjentom wysoką oraz mierzalną jakość usług, dostarczanych przez pra-
cownika socjalnego z budżetu publicznego. 

NASW dysponuje 16 dokumentami dotyczącymi zasad pracy pracownika 
socjalnego, począwszy od standardów etycznych, międzykulturowych, aż do 
standardów pracy z weteranami wojennymi czy też użycia nowych techno-
logii w pracy socjalnej. Jednakże standardy superwizji pracy socjalnej są na 
tyle istotnym dokumentem, że w jego realizację włączył się również ASBW, 
zrzeszający komisje regulujące ten zawód w Stanach Zjednoczonych oraz 
Kanadzie (z pozostałych 16 standardów jedynie ten dotyczący nowych tech-
nologii organizacje opracowały wspólnie), podkreślając tym samym istotność 
dokumentu, nie tylko od strony profesji pracownika socjalnego, lecz także 
od strony nadzoru publicznego oraz usług finansowanych przez podatników. 

Superwizja staje się w ten sposób gwarantem profesjonalnie dostarczanej 
usługi publicznej przez profesjonalnego, rozwijającego się zawodowo pracow-



Standardy superwizji pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych 25

nika socjalnego. Dlatego trzeba mieć nadzieje, że obu organizacjom uda się 
jak najszybciej zatwierdzić końcową wersję dokumentu, z korzyścią dla bene-
ficjentów oraz jakości usług publicznych w USA.
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KAROLINA GELETTA

Standardy superwizji  
pracy socjalnej we Francji1

1. WPROWADZENIE 

W latach 80. XX wieku Francja przebudowała swój model pomocy spo-
łecznej w stronę zapewnienia większej solidarności społecznej, aktywizacji 
zawodowej oraz walki z wykluczeniem społecznym zarówno wśród osób bez-
robotnych, jak i nowej grupy tzw. ubogich pracujących. 

Impulsem do zmian był raport zatytułowany Chroniczna bieda i brak zabez-
pieczeń społecznych (Wresinski, 1987) przygotowany przez księdza polskiego 
pochodzenia, ojca Josepha Wresinskiego. Raport ten podsumowywał kilku-
letnią debatę narodową, pokazując rządzącym stan nieefektywności pomocy 
społecznej we Francji oraz kierunki reform, jakie państwo powinno podjąć 
w odpowiedzi na istniejącą sytuację. Raport Wresinskiego podawał zatrwa-
żające dane:
– 400 tys. mieszkańców nie ma dostępu do żadnej formy pomocy społecznej;
– między 200 tys. a 400  tys. mieszkańców jest bezdomnych lub mieszka 

w prowizorycznie zbudowanych schronieniach;
– blisko 700  tys. mieszkańców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego 

i korzysta jedynie z publicznej służby zdrowia.
Autor raportu, na podstawie przeprowadzonych badań i eksperymentów, 

zaproponował wiele rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, które następ-
nie zostały przyjęte przez rząd francuski. Jednakże najważniejszą propozycją 
Wresinskiego było wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego na 
rzecz integracji społecznej. Rekomendował stworzenie świadczenia na rzecz  
 

1 Tekst nawiązuje do artykułu Karoliny Geletty, Pomoc Społeczna we Francji – w stronę aktyw-
nych metod walki z wykluczeniem społecznym, w: Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej 
– pomoc społeczna i aktywna integracja, Grewiński M., Krzyszkowski J. (red.), Warszawa MCPS, 
(2013).
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osób bez dochodu oraz z bardzo niskim dochodem, dzięki któremu zapew-
nione zostanie minimum socjalne umożliwiające proces ekonomicznej i spo-
łecznej reintegracji (Wresinski, 1987). 

Najważniejsze zasady, na których powinno opierać się nowe narzędzie, to:
1. Decentralizacja i przesunięcie zarządzania programem pomocy społecznej 

do lokalnych agend rządowych.
2. Kontrakt reintegracyjny – osoby otrzymujące świadczenie powinny podpi-

sywać ze społeczeństwem dokument, w którym zobowiązują się do podję-
cia aktywnych kroków związanych z celami kontraktu.

3. Kontynuacja – w przypadku kiedy znalezienie pracy przy aktywnej roli 
beneficjenta jest niemożliwe, powinien on nadal otrzymywać świadczenia.
Wskazania omawianego raportu przedstawionego rządowi Francji w roku 

1987 pozwoliły na utworzenie w roku 1988 mechanizmu minimalnego 
dochodu gwarantowanego, jakim jest RMI – Revenu Minimum d’Insertion. 
RSA – Revenu de Solidarité Active (zasiłek aktywnej solidarności) należy 
do grupy narzędzi polityki społecznej nazywanych warunkowymi transferami 
pieniężnymi CCT (skrót od ang. conditional cash transfers), tak jak np. słynny 
program pomocy społecznej w Brazylii – Bolsa Familia. Bank Światowy trak-
tuje CCT jako nowy model kontraktu społecznego, w którym możemy mówić 
nie tyle o warunkowości, ile o współodpowiedzialności (ang. coresponsibility). 

W przypadku RSA beneficjent podpisuje umowę z instytucją pomocy spo-
łecznej (fr. contrat social) reprezentowaną przez pracownika socjalnego, w któ-
rej zobowiązuje się podjąć działania na rzecz tzw. rozwoju swojego kapitału 
ludzkiego oraz do aktywnych działań na rzecz poszukiwania pracy. W przy-
padku rozwoju kapitału ludzkiego chodzi najczęściej o uczestnictwo w szko-
leniach zawodowych, zwiększających kompetencje i umiejętności zawodowe 
beneficjenta. 

2. KSZTAŁCENIE W KIERUNKU PRACY SOCJALNEJ  
WE FRANCJI

We Francji istnieje obecnie blisko 170 szkół kształcących pracowników 
pracy socjalnej, z czego przeważająca większość to instytucje niepubliczne, 
publicznych jest jedynie 11 (Chowanietz, 2006). Taka sytuacja jest wynikiem 
wsparcia konsultacyjnego, które przyszło głównie ze strony sektora NGO, 
szkolącego profesjonalistów pomocy społecznej, gdy Francja reformowała 
ten sektor w latach 70. ubiegłego wieku (Wenz, 2009). Dzięki temu francu-
ski model szkolenia pracowników socjalnych jest bardzo praktyczny i dobrze 
odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy; badania wskazują, że aż 92% 
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studentów, którzy ukończyli studia w zakresie pracy socjalnej w roku 2007 
w ciągu roku znalazło pracę w zawodzie (Wenz, 2009).

Francuskie placówki edukacyjne mają wiele specyficznych cech. Jedną 
z nich jest to, że większość szkół szkoli jedynie specjalistów w ramach jed-
nej specjalności, natomiast tworzenie programów studiów pozwala instytu-
cjom edukacyjnym na dużą gamę innowacyjności oraz eksperymentów, dzięki 
czemu mogą powstawać nowe specjalności odpowiadające aktualnemu zapo-
trzebowaniu społeczeństwa (Chowanietz, 2006). 

We Francji definicja pracy socjalnej (fr. travail social) jest znacznie szer-
sza niż w innych krajach (np. niż niemieckie SozialArbeit) obejmując również 
– aktywność społeczną (fr. action sociale), dostarczaną przez instytucje, któ-
rych podstawowym celem nie jest pomoc społeczna (np. komitety wsparcia 
społecznego przy przedsiębiorstwach) oraz – elementy pomocy społecznej 
(fr. aide sociale) (Hamburger, 2013).

Jak wskazuje Isabel Chowanietz (2006) możemy wyszczególnić dwie grupy 
zawodowe zaliczające się do pracy socjalnej we Francji. Do pierwszej włą-
cza się profesje związane przede wszystkim z edukacyjną rolą pracy socjal-
nej, w tym ze wsparciem młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Do takich 
zawodów możemy zaliczyć według tej autorki m.in.:
– ekspertów pedagogiki specjalnej,
– asystentów medyczno-psychologicznych,
– asystentów edukacyjnych,
– asystentów osób niepełnosprawnych.

Druga grupa pracuje przede wszystkim z osobami indywidualnymi oraz 
grupami i społecznościami w celu pomocy w rozwiązywaniu ich problemów. 
Do tych zawodów należą m.in.:
– pracownicy socjalni,
– asystenci rodziny,
– animatorzy społeczni,
– doradcy rodzinni.

Francuski system pracy socjalnej jest bardzo zróżnicowany, jednakże 
boryka się z wieloma trudnościami; interesującym studium przypadku jest 
sytuacja dotycząca asystentów osób niepełnosprawnych. Mimo ewidentnej 
roli asystentów we wsparciu osób niepełnosprawnych, instytucja asystentury 
jest krytykowana we Francji ze względu na przyjmowanie do pracy osób bez 
odpowiedniego wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami niepełno-
sprawnymi, co sprawia, że wsparcie to jest często nieefektywne. 

Brak również odpowiedniego systemu szkoleń, który pozwalałby asysten-
tom uzupełniać swoją wiedzę specjalistyczną, a także procedur uznawania  
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kompetencji asystentów osób niepełnosprawnych. Inną kwestią są krótkie 
kontrakty, maksymalnie 3-letnie. Ostatnio asystenci mogą liczyć jedynie 
na 10-miesięczne kontrakty odnawialne (w ten sposób państwo nie płaci za 
okres wakacyjny), co czyni ich prekariuszami, tj. ludźmi zatrudnionymi na 
elastyczne formy zatrudnienia, którzy nie będąc pewni zatrudnienia w dalszej 
przyszłości, nie są zainteresowani inwestycją w edukację w tym kierunku. 
Jak dotychczas we Francji nie udało się wypracować konkretnych rozwiązań 
szkoleniowych, instytucjonalnych i uregulowań pracy na tym stanowisku, co 
negatywnie wpływa na wsparcie edukacyjne osób niepełnosprawnych.

3. SUPERWIZJA WE FRANCJI 

We Francji istnieją dwa dominujące modele superwizji: superwizja peda-
gogiczna, wywodząca się z pedagogiki społecznej, oraz superwizja kliniczna, 
pochodząca z medycyny oraz psychoanalizy (Cheval, 2007). W ramach 
modelu medyczno-psychoanalitycznego możemy przedstawić następujące 
sposoby opisu superwizji (Cheval, 2007):
• Opis Annie Cartier oraz Anne Janicot (superwizorzy):
  Koncepcja praktyki superwizyjnej jest zbudowana przede wszystkim na modelu kli-

nicznym: przedmiot działania, uwaga superwizora jest skierowana na profesjonalną 
praktykę. Pole badawcze, strukturyzacja miejsca i czasu oraz relacja między superwi-
zorem i superwizowanym – te wszystkie elementy to podstawa procesów i środowiska 
pracy w superwizji. 

• Opis Josepha Rouzela (superwizor, twórca Europejskiego Instytutu Psy-
choanalizy i Pracy Socjalnej, poeta):

  …relacja z beneficjentami, współpracownikami, menedżerami, partnerami, 
wewnętrzna polityka, która jest oparta na dynamice spotkań wymaga od profesjonali-
stów ciągłego wysiłku (...), a te wysiłki mogą być utrzymane jedynie przez ciągłą pracę 
na rzecz utrzymania swojego warsztatu pracy, a także dzięki swojej wewnętrznej inte-
gracji jako profesjonalisty. W tym wypadku tylko superwizja (inaczej zwana analizą 
praktyki) może wspomóc wykorzystanie refleksji w życiowych sytuacjach.

• Natomiast przykład francuskiej definicji superwizji wywodzącej się z peda-
gogiki brzmi: 

  …superwizja osadza się na metodologii interwencji pracy socjalnej, interwencji wspie-
rającej osobę lub całą społeczność lokalną. Indywidualna czy grupowa, superwizja 
rozwija się zgodnie ze specyficzną metodologią: jest to praca ciągła, mająca miejsce 
w określonym czasie oraz ustalonych profesjonalnych ramach i oparta na negocjacji 
między instytucją zamawiającą (agencją) a superwizorem.
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Jako idea, superwizja w pracy socjalnej pojawiła się we Francji w latach 
powojennych gdzie została przeniesiona ze Stanów Zjednoczonych (Loubat, 
2000). Francuzi byli zainteresowani amerykańskim modelem zarządzania 
w placówkach medyczno-opiekuńczych, dlatego od początku superwizja we 
Francji wywodziła się bardziej z nurtu medyczno-psychoanalitycznego niż 
pedagogicz nego. Ze względu na szerokie ramy obejmujące pracę socjalną 
we Francji po wojnie zaczęto wprowadzać superwizorów do różnego rodzaju 
instytucji, które zajmowały się pracą socjalną. Były to m.in.: szkoły pielę-
gniarskie, szpitale, domy pomocy społecznej, instytucje medyczne oraz spo-
łeczno-medyczne, a także instytucje edukacyjne. 

W latach 70. ubiegłego wieku pojawiła się również popularna we Fran-
cji superwizja grupowa, która wywodziła się również ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie popularne stały się grupowe formy wsparcia, związane z nowymi 
ruchami społecznymi. Powstały wtedy znane prace teoretyczne wykorzysty-
wane w pracy socjalnej (m.in.: Patricka Faugerasa, François Dosse’a), które 
z wyczuciem opisywały klimat turbulencji społecznych oraz gwałtownych 
ruchów społecznych we Francji. Prace te mają nastawienie psychologiczno-
-psychoanalityczne i wskazują na alienację jednostki, wyobcowanie społeczne, 
zaburzenia psychiczne, a także negatywne wpływy zamkniętych ośrodków 
oraz aparatu państwowego np. policji na psychikę jednostki (Gaberan,  
2008). 

W połowie lat 70. XX wieku zaczęto stosować termin alternatywny dla 
superwizji, który również zyskał popularność we Francji, czyli tzw. analizę 
praktyki (fr. analyse de practice), wskazujący na aspekt retrospektywny super-
wizji, w ramach którego superwizor oraz superwizowany analizują praktykę 
prowadzenia beneficjentów przez pracownika socjalnego, aż do późniejszej 
refleksji i pracy nad własnym warsztatem. 

W roku 1975 wprowadzono nowe prawo związane z ochroną prawną osób 
nieletnich (La Protection Judiciare de la Jeunesse), dotyczące instytucji dla 
osób niepełnosprawnych oraz instytucji społecznych dla młodzieży, które 
w  konsekwencji spowodowało redukcję wpływu środowiska medycznego, 
psychoanalitycznego lub psychologicznego na rzecz praktyków sektorowych, 
wyspecjalizowanych w danych dziedzinach pracy socjalnej (Gaberan, 2008). 

Wzrost wpływu menedżerów pracy socjalnej w superwizji powoduje spa-
dek wpływów psychoanalizy w kreowaniu praktyki superwizyjnej, natomiast 
nadal jej poziom jest bardzo wysoki, a dla państw sąsiednich francuski model 
superwizji w pracy socjalnej pozostaje do dziś obszarem działań psychoana-
lizy (fr. la terre de psychanalyse) (Gaberan, 2008).
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4. ZAKOŃCZENIE

Reformy edukacji pracy socjalnej we Francji w latach 90. XX wieku, które 
dały znaczną elastyczność w formowaniu programów nauczania, wprowadziły 
w zakresie superwizji większe nastawienie na transdyscyplinarność, zazna-
czając wejście ery projektowej oraz strategicznych planów działań. Tym samym 
odzwierciedla to wolę polityczną do racjonalizacji praktyk społecznych i edukacyjnych, 
dostosowanie ich pod kątem wymogów zawodowych, szczególnie w dziedzinie diagno-
styki, planowania i oceny (Gaberan, 2008). W tym wypadku mamy do czynie-
nia z powolnym odejściem od refleksji teoretycznej i abstrakcyjnej zawartej 
w psychoanalizie na rzecz konkretnych działań, opartych na paradygmacie 
projektowym, w ramach których pracownik otrzymuje konkretne wsparcie 
w zakresie warsztatu pracy i rozwiązywania problemów związanych z wyklu-
czeniem społecznym, które narastają we Francji, jak wskazał w swoich rapor-
tach społecznych ojciec Wresinski. 

Mimo, że obecnie priorytetem jest doświadczenie zawodowe w ramach 
konkretnej dziedziny pracy socjalnej, psychoanalityczny i psychologiczny 
bagaż doświadczeń oraz wysoki wpływ sektora medyczno-opiekuńczego powo-
dują, że znaczna część certyfikowanych superwizorów pochodzi z sektora 
opiekuńczo-medycznego.

Dualizm superwizji pracy socjalnej, gdzie możemy mówić o dwóch prze-
nikających się modelach: pedagogicznym oraz psychoanalitycznym, sprawia, 
że do dnia dzisiejszego we Francji nie wypracowano standardów superwizji 
pracy socjalnej dla instytucji społecznych. Związane jest to również z sze-
rokim postrzeganiem pracy socjalnej w tym kraju, gdzie do pracy socjalnej 
zaliczany jest szereg instytucji medycznych, społecznych, edukacyjnych, 
pedagogiki specjalnej, a nawet komitetów społecznych w przedsiębiorstwach. 

Istniejące we francuskiej nauce społecznej i humanistycznej głębokie pod-
stawy filozoficzne i psychoanalityczne sprawiają, że obecnie standaryzacja 
w zakresie superwizji wydaje się niemożliwa, de facto nawet sama superwi-
zja posiada dwie inne nazwy: superwizja (model pedagogiczny) oraz ana-
liza praktyki (model psychoanalityczny). W tym wypadku standaryzacja tak 
jak w modelach anglosaskich (Stany Zjednoczone lub Wielka Brytania) nie 
nastąpiła i wydaje się, że przy obecnym trendzie nie możemy się spodziewać 
zmian w tym zakresie. Zasadniczą zmianą jest jednakże coraz większy udział 
praktyków pracy socjalnej wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach, 
jak np. opieka nad osobami niepełnosprawnymi, wsparcie rodzin, edukacja 
w superwizji pracy socjalnej, gdyż jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku  
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była to dziedzina zdominowana w zupełności przez lobby psychologiczne oraz 
psychoanalityczne. 

Jednakże zmieniająca się struktura społeczna, nowe problemy społeczne, 
a także nowe zasady pozyskiwania środków wymusiły zmianę, w której coraz 
więcej można mówić o profesjonalizacji pracy superwizora, a także wprowa-
dzaniu elementów kierowania oraz zarządzania projektowego. Należy pamię-
tać, że nurt filozoficzny i psychoanalityczny jest bardzo silny we Francji, 
szczególnie wśród elit społecznych, w tym profesorów budujących teorie nauk 
społecznych; dlatego przejście do modelu czysto praktycznego podobnego do 
krajów anglosaskich wydaje się niemożliwe. 
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JADWIGA  KRZĄ STEK

Standardy superwizji pracy socjalnej  
w Wielkiej Brytanii

1. WPROWADZENIE

Celem artykułu jest próba charakterystki standardów superwizji pracy 
socjalnej w Wielkiej Brytanii. Znaczenie pomocy społecznej w modelu bry-
tyjskim jest zdecydowanie większe niż w innych krajach europejskich, ponie-
waż ubezpieczenia społeczne nie rozwinęły się tu dostatecznie, a funkcje 
socjalne państwa w innych dziedzinach zaspokajania potrzeb są ograniczone. 
Procedura udzielania pomocy zawiera wiele działań o charakterze terapeu-
tycznym, edukacyjnym i pedagogicznym, w realizacji których główna rola 
przypada pracownikowi socjalnemu z ramienia instytucji odpowiadającej za 
dalsze losy osób korzystających z usług społecznych. Usługi te z założenia 
mają mieć charakter powszechnie dostępnych, niezależnie od poziomu osią-
ganych dochodów i być świadczone jedynie na podstawie kryterium potrzeb. 
Znika więc tradycyjny, ubogi zasiłkobiorca pomocy społecznej, a na jego miej-
sce pojawia się obywatel korzystający jak wszyscy inni z przysługujących mu 
praw do otrzymania pomocy w każdej trudnej sytuacji życiowej. 

2. RYS HISTORYCZNY I POJĘCIE SUPERWIZJI  
W WIELKIEJ BRYTANII

Źródeł państwowej pomocy społecznej należy szukać w ustanowionym 
w Anglii w roku 1601 „prawie ubogich”, zgodnie z którym na gminy (hrab-
stwa) nałożono obowiązek pomocy osobom pozbawionym opieki ze strony 
rodziny. Znaczenie pomocy społecznej wzrosło w okresie rozwoju przemysłu 
i kapitalizmu. Zaowocowało to nowymi regulacjami (zreformowane prawo 
ubogich) w roku 1834 (Nitecki, 2008).
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Superwizja jest związana z pracą socjalną od jej początków, bowiem 
zaczęto rozwijać ją w XIX wieku w angielskich organizacjach filantropij-
nych, z których dopiero na przełomie XIX i XX wieku wyłoniła się praca 
socjalna. Organizacje te, zarówno religijne, jak i świeckie, skupiały wolon-
tariuszy, mających docierać do ubogich rodzin z misją szerzenia „zdrowych” 
wzorów życia, a także identyfikować ludzi ubogich oczekujących na pomoc 
materialną. 

Wolontariuszom przydzielano rejony działania i kontrolowano ich pracę. 
Czynili to tzw. overseers (dosł. nadzorcy), z czasem nazwani supervisors (z łac. 
super – nad, videre – patrzeć) (Pritchard, 2004). Najbardziej dynamiczny roz-
wój tych pierwotnych form superwizji nastąpił w towarzystwach organiza-
cji dobroczynności, które zatrudniały płatnych pracowników organizujących 
pracę wolontariuszy, zwanych friendly visitors (Tsui, 2004). Zadaniem tych 
pierwszych było doradzanie tym drugim i sprawowanie kontroli nad ich 
pracą. 

Wraz z rozwojem tej profesji zaczęła narastać konieczność uzawodowie-
nia pracy „przyjaznego gościa”, co powodowało wzrost znaczenia superwizji. 
Superwizorzy zaczęli już nie tylko wypełniać funkcję administracyjną, polega-
jącą na kontrolowaniu wykonywania zadań przez podległych im pracowników, 
ale podejmowali coraz bardziej potrzebne funkcje rozwojowe i edukacyjne, 
takie jak wypracowanie nowych metod działania czy doskonalenie pracow-
ników. 

W roku 1926 John B. Dawson sformułował ideę superwizji jako procesu 
spełniającego w pracy socjalnej (wówczas utożsamianej z metodą indywidu-
alnych przypadków – casework) trzy funkcje: 
– administracyjną – wprowadzanie i utrzymywanie dobrych standardów 

pracy, koordynowanie praktyki z wytycznymi administracji,
– edukacyjną – rozwój kompetencji każdego pracownika w zespole w sposób 

nastawiony na pełne pobudzenie jego potencjału,
– wspierającą – kultywowanie poczucia przynależności do zespołu pracowni-

czego.
Współczesność dostarcza nam różnorodnych definicji superwizji pracy 

socjalnej. Dominują dwa nurty, z których jeden wskazuje, że nadrzędnym 
celem superwizora jest dostarczenie klientom placówki usług możliwie naj-
lepszych, zgodnych zarówno ilościowo, jak i jakościowo z jej polityką i pro-
cedurami. Tę definicję Allan Brown zestawił z odnoszącą się do brytyjskiej 
praktyki definicją Dorothy Pettes, opisującą superwizję jako ...proces, przez który 
dany pracownik socjalny umożliwia (enables) innemu, za którego jest odpowiedzialny, 
praktykowanie na poziomie jego najlepszych możliwości (Brown, 1984).
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3. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ.  
SYLWETKA PRACOWNIKA SOCJALNEGO  

W WIELKIEJ BRYTANII

Usługi pomocy oraz opieki społecznej obejmują w Wielkiej Brytanii wspar-
cie materialne, praktyczne oraz społeczne, świadczone na rzecz rodzin oraz 
dzieci (w tym tych, które doświadczyły przemocy), osób pozostających bez 
pracy, w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną lub też zaburze-
niami uczenia się oraz osób z potrzebami dotyczącymi zdrowia psychicznego1. 

Na poziomie krajowym pomoc społeczna dla dorosłych w Wielkiej Bryta-
nii podlega Departamentowi do spraw Opieki Społecznej, samorządom oraz 
Partnerstwu w Opiece w ramach Departamentu Zdrowia. Zasiłki dla bez-
robotnych oraz emerytury dla osób starszych przynależą do Departamentu 
Pracy i Emerytur. Wsparcie dotyczące zapewnienia lokali mieszkalnych oraz 
pokrewne podlega Departamentowi Społeczności oraz Samorządów (Noble 
i Irwin, 2009).

Dotychczas pracownicy socjalni byli akredytowani przez Generalną Radę 
Pomocy Społecznej (ang. General Social Care Council, GSCC) i podlegali jej nad-
zorowi. Od 1 sierpnia 2012 roku zadania Generalnej Rady Pomocy Społecz-
nej zostały przeniesione do Rady Zawodów Zdrowia (HPC), która następnie 
przemianowana została na Radę Zawodową Zdrowia i Opieki (HCPC). Rada 
Zawodowa Zdrowia i Opieki jest w Wielkiej Brytanii statutowym regulato-
rem składającym się z 308 000 profesjonalistów z zakresu zdrowia oraz opieki 
spośród 16 profesji zawodowych. Prace HCPC oraz innych regulatorów zawo-
dów w Wielkiej Brytanii, np. Generalna Rada Medyczna, Rada Pielegniarska, 
Generalna Rada Dentystyczna, nadzorowane są przez Radę Doskonałości 
Regulatorów Sektora Zdrowia (CHRE). Przypadki nieprawidłowości związane 
z wykonywaniem zawodu (jeśli dostarczyciel usługi nie sprostał standardom 
Rady) mogą prowadzić do zwolnienia z Rady Doskonałości Regulatorów Sek-
tora Zdrowia. Przypadki naruszenia zasad etyki zawodowej mogą również pro-
wadzić do zwolnienia z pracy w służbie zdrowia − National Health Service2.

Umiejętności pracowników pomocy społecznej oraz zarządzanie nimi 
wyrastają na kluczowe priorytety w raportach takich jak Laming Inquiry. 
W roku 2009 rząd ogłosił utworzenie Funduszu Transformacji Pracy Socjal-
nej, by zapewnić środki na poprawę szkoleń dla pracowników pomocy społecz-
nej pracujących z rodzinami oraz dziećmi. Inne środki obejmują:

1 Osoby z problemami ze zdrowiem psychicznym otrzymują także pomoc z NHS (Natio-
nal Health Service − brytyjski odpowiednik państwowej służby zdrowia). 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Health_and_Care_Professions_Council.
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– pilotażowy program „Nowo wykwalifikowany pracownik pomocy społecz-
nej” (Newly Qualified Social Worker), w ramach którego pracownicy socjalni 
otrzymują intensywne wsparcie oraz szkolenie w pierwszym roku pracy 
(http://www.cwdcouncil.org.uk/nqsw); 

– „Strategia powrotu do pracy” (Return to Work Scheme), który zachęca pra-
cowników pomocy społecznej na emeryturze do powrotu do pracy na rzecz 
rodzin i dzieci; 

– „Strategia rekrutacji absolwentów” (Graduate Recruitment Scheme), 
w ramach którego absolwenci innych kierunków otrzymują stypendium na 
ukończenie dwuletnich studiów drugiego cyklu, by uzyskać uprawnienia 
pracowników pomocy społecznej.
Do marca 2012 roku funkcjonowała w Anglii Rada ds. Rozwoju Personelu 

na rzecz Dzieci (ang. Children Workforce Development Council, CWDC), która była 
brytyjskim organem publicznym ustanowionym w 2005 roku w celu wspiera-
nia realizacji rządowej strategii: „Każde dziecko jest ważne”. Było to częścią 
Narodowych Ram Usług dla Dzieci i Młodzieży oraz Związanych z Macie-
rzyństwem w Wielkiej Brytanii. CWDC między innymi była odpowiedzialna 
za wprowadzenie w pierwszych latach swego istnienia statusu zawodowego 
w ramach rządowego celu profesjonalizacji wczesnych lat kadry. Celem CWDC 
była poprawa warunków życia dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów oraz 
zapewnienie osobom pracującymi z nimi jak najlepszych możliwości kształce-
nia, podnoszenia kwalifikacji, wsparcia i doradztwa. CWDC akcentowało dzia-
łania ukierunkowane na wzrost znaczenia poziomu szkolenia i rozwój całej siły 
roboczej. CWDC została zamknięta w marcu 2012 roku. Ich zadania zostały 
przejęte przez nową Agencję Kształcenia oraz Radę ds. Rozwoju Dzieci.

Agencja Kształcenia jest agencją wykonawczą Departamentu Edukacji 
utworzoną w kwietniu 2012 roku, odpowiedzialną za dostawę, jakość i organi-
zację edukacji pracowników. Departament posiada pięć średnioterminowych 
celów strategicznych, które są wzajemnie ze sobą powiązane:
– podnoszenie poziomu wykształcenia,
– zniwelowanie różnic między bogatymi i biednymi,
– reforma systemu szkolnictwa,
– wsparcie wszystkich dzieci i młodzieży, szczególnie będących w niekorzyst-

nej sytuacji życiowej,
– poprawa skuteczności i efektywności usług.

W ramach wspierania tych celów Agencja posiada trzy główne obszary 
oddziaływania:
– podaż i zachowanie odpowiedniej siły roboczej,
– jakość kadry,
– regulacja procesu nauczania. 
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4. WPROWADZENIE DO OPISU STANDARDÓW 
SUPERWIZJI

Dobry pracownik socjalny może zmienić życie ludzi, ale przede wszystkim 
powinien je chronić. W tym celu pracownicy socjalni muszą mieć umiejęt-
ności i wiedzę, aby stworzyć prawidłowe relacje: z dziećmi, dorosłymi, rodzi-
nami, specjalistami z różnych agencji oraz z członkami instytucji publicznych. 
Pracownicy socjalni muszą być pewni siebie, elokwentni i profesjonalni, ze 
znakomitą umiejętnością słuchania, a także pisania i rozmawiania. Powinni 
również być zdeterminowani i silni emocjonalnie. Dlatego pomoc socjalna 
potrzebuje zbioru norm i sprecyzowania ram nadzoru dla wszystkich praco-
dawców pracowników socjalnych.

Te standardy i ramy określają wspólne oczekiwania głównych pracodaw-
ców, którzy będą włączać pracowników socjalnych we wszystkich etapach 
zatrudnienia do efektywnej pracy. Standardy superwizji powstały, aby zapew-
nić bardziej konsekwentną pomoc dla wszystkich potrzebujących. 

Normy dotyczą pracodawców i wszystkich zarejestrowanych pracowników 
socjalnych, których zatrudniają, w tym także menedżerów i studentów. Pra-
cownicy socjalni mogą być zatrudniani zarówno za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia, jak i też świadczyć usługi jako niezależni pracownicy socjalni. 
Mają możliwość zatrudnienia w sektorach państwowych, prywatnych czy 
w innych organizacjach, takich jak instytucje szkolnictwa wyższego. 

Zatrudnienie i obowiązki stają się coraz bardziej złożone, ale można się 
spodziewać, że normy te będą stałe i będą dotyczyły wszystkich form zatrud-
nienia pracowników socjalnych. Pracodawcy są odpowiedzialni za to, aby ich 
systemy i struktury promowały równość i nie dyskryminowały nikogo. Wszy-
scy pracodawcy świadczący służbę pracy socjalnej powinni posiadać system 
monitoringu, w którym można oceniać ich funkcjonowanie jako organizacji, 
kontrolować oraz w razie potrzeby przedstawić plany poprawy i usprawnienia 
ich funkcjonowania.

5. STANDARDY DOTYCZĄCE SUPERWIZJI 
ADMINISTRACYJNEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH  

W WIELKIEJ BRYTANII

Opracowano osiem standardów dotyczących superwizji administracyjnej 
oraz nadzoru dla pracowników socjalnych.
1. Pracownik socjalny w miejscu swojego zatrudnienia jest wspierany wie-

dzą i doświadczeniem innych pracowników socjalnych, opiekunów, leka-
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rzy i wszystkich innych osób tworzących zespół pomocy społecznej (LGA). 
Istotne jest, aby pracodawcy rozumieli to, co stanowi dobrą praktykę 
pracy. Teorie, badania i dowody to jej podstawa, dzięki której można roz-
wijać i realizować poszczególne etapy pomocy i wsparcia. 
Każdy pracodawca powinien więc:
– opracować odpowiednią strategię w celu monitorowania efektywności 

świadczonej pomocy,
– zapewnić możliwość gromadzenia informacji na temat pomocy dla  

osób jej potrzebujących, ale także informacji na temat pracy pracow-
ników,

– wprowadzić system analizy opinii na temat poglądów i zadowolenia 
osób korzystających z pomocy społecznej, ale także pracowników socjal-
nych, tak aby informacje zwrotne były pomocne w celu świadczenia 
usług wysokiej jakości,

– ustalić jasne zasady rozliczania pracy pracowników socjalnych,
– wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie norm 

i nadzoru dla pracodawców zatrudniających pracowników socjalnych,
– przygotowywać ocenę warunków i środowiska pracy pracowników 

socjalnych,
– promować swoją działalność wśród dyrektorów, strategicznych mene-

dżerów, lokalnych polityków, liderów społeczności, sektora wolontariatu 
itp.,

– znaleźć partnerów do swojej działalności: agencje, uczelnie i inne orga-
nizacje,

– wyjaśnić i promować rolę pracowników socjalnych,
– rozumieć i zaspokajać potrzeby zawodowe pracowników socjalnych,
– dać możliwość wszystkim pracownikom podjęcia pracy w Kolegium 

Pracy Socjalnej (ang. College of Social Work). 
2. Stworzenie planu pracy w taki sposób, aby mieć pewność, że jest odpo-

wiednia liczba pracowników socjalnych z wiedzą i doświadczeniem, którzy 
są dostępni potrzebującym (LGA).

 Każdy pracodawca powinien być w stanie wykazać, że odpowiednio pla-
nuje pracę doświadczonych pracowników socjalnych w celu zaspokojenia 
potrzeb lokalnych użytkowników usługi teraz i w przyszłości. Skuteczne 
systemy planowania zatrudnienia winny określić natychmiastowe wyma-
gania kadrowe i pomóc zapewnić wystarczającą liczbę pracowników socjal-
nych przygotowanych do zaspokojenia popytu. Powinny być one oparte na 
zrozumieniu lokalnego środowiska, które wpływa na określenie zapotrze-
bowania pomocy dla potrzebujących mieszkańców. Procedury planowania 
zatrudnienia muszą być regularnie monitorowane i sprawdzane. 
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Każdy pracodawca powinien:
– przeprowadzić ocenę skali pomocy obecnym i przyszłym osobom potrze-

bującym wsparcia na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym,
– upewnić się, że systemy planowania zatrudnienia obejmują strate-

giczne partnerstwo z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami orga-
nizacyjnymi,

– zapewniać dobrej jakości staże i praktyki oraz inne rodzaje nauki i prak-
tyki dające szanse rozwoju i doskonalenia umiejętności pracowników,

– współpracować z sektorem edukacji w zakresie pracy socjalnej w celu 
ułatwienia wymiany personelu i wiedzy specjalistycznej,

– ułatwić dalszą naukę i rozwój w agencjach partnerskich.
3. Wdrożenie czytelnych i zrozumiałych systemów do zarządzania pracą 

i przydziału spraw w celu ochrony użytkowników i praktyków (LGA).
 W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości usług i rezultatów 

pomocy oraz wsparcia dla dzieci, dorosłych i ich rodzin, pracodawcy 
powinni zarządzać współpracą i skutecznie odpowiadać na szybkie zmiany 
kierunku pomocy. Procesy zarządzania i kwestia nakładu pracy muszą 
zapobiegać przeciążeniu pracą, a jednocześnie chronić pracowników 
i użytkowników usług od ryzyka związanego z pracą z dużymi grupami 
trudnych przypadków. 

 Każdy pracodawca ma obowiązek:
– wprowadzić przejrzyste systemy przydzielania pracy i środków do gro-

madzenia informacji o pracy w ramach zespołów,
– korzystać z oszacowanych informacji na temat kontroli nakładu pracy 

każdego pracownika socjalnego, z uwzględnieniem jego możliwości 
i umiejętności,

– posiadać umiejętność rozwiązywania problemów związanych z brakiem 
kadrowym, gdy pracownik socjalny jest za bardzo obciążony pracą,

– posiadać system generujący istotne informacje, które mają być uży-
wane jako część regularnych sprawozdań strategicznych liderów.

4. Pewność, że pracownicy socjalni mogą wykonywać swoje zadania bezpiecz-
nie i mają praktyczne narzędzia i zasoby, których potrzebują do skutecz-
nego ich wykonywania. Zdolność oceny ryzyka, podjęcie działania w celu 
zminimalizowania go, a także zapobieganie mu (LGA).

 Pracownik socjalny w środowisku pracy powinien mieć dostęp do zasobów 
i praktycznych narzędzi wsparcia. Pracodawca powinien spełnić warunki 
bezpieczeństwa i realizowania potrzeb społecznych pracowników. 

 Każdy pracodawca powinien: 
– wyznaczyć miejsce dla pracowników, w którym mogą odbywać się 

spotkania zespołu, a także nieformalne rozmowy i spotkania między 
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pracownikami; w tym miejscu powinny być również zastosowane odpo-
wiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony osób i pracowników 
w czasie rozmów związanych z interwencją pracowników socjalnych;

– promować kulturę otwartości i równości w organizacji, która upoważnia 
pracowników socjalnych do dokonania zawodowych ocen o środowisku 
socjalnym;

– wprowadzać efektywne systemy sprawdzania i reagowania na obawy 
pracowników związane z przemocą i innymi zagrożeniami oraz zapew-
nić środki zapobiegające im;

– być pewnym, że ryzyko przemocy, molestowania i znęcania się są kon-
trolowane, zminimalizowane oraz istnieją sposoby zapobiegania im, 
a w przypadku gdy nie występują takie zagrożenia, należy ustalić jasne 
procedury w celu ich ewentualnego rozpoznania, monitorowania oraz 
oceny tych sytuacji;

– zapewnić pracownikom socjalnym dobre warunki pracy, dostęp do 
kamery, telefonu komórkowego, Internetu i innych systemów informa-
tycznych; pracownik socjalny powinien mieć również bezpieczny środek 
transportu w celu przemieszczania się do osób potrzebujących pomocy 
i wsparcia;

– zapewnić pracownikom socjalnym dostęp do kolegów specjalistów 
z innych dziedzin, w tym prawników, doradców i tłumaczy.

5. Pewność, że pracownicy socjalni mają regularny i odpowiedni nadzór 
(LGA).

 Regularna superwizja powinna być integralną częścią praktyki pracy 
socjalnej. Wszystkie organizacje zatrudniające pracowników socjal-
nych powinny zachować pozytywną atmosferę pracy i kulturalny nad-
zór. Superwizja ta powinna sprzyjać refleksji na temat pracy z różnymi 
trudnościami i doskonaleniu umiejętności dobrego pracownika socjal-
nego. Superwizja nie powinna kojarzyć się z kontrolą i wykrywaniem 
ewentualnych błędów pracowników, ale przede wszystkim ze wsparciem  
i pomocą. 

 Wszyscy pracodawcy powinni:
– promować kształcenie ustawiczne i wiedzę, poprzez które pracownicy 

socjalni są zachęcani do rozważania i analizowania swoich doświadczeń 
w świetle doświadczeń innych pracowników,

– zapewnić regularne szkolenia w zakresie superwizji pracy socjalnej,
– przydzielać osobom kontrolowanym właściwą superwizję, która w odpo-

wiedni sposób pomoże rozwiązać ewentualne problemy pojawiające się 
w trakcie kontroli,

– sprawdzać, czy superwizja odbywa się regularnie i konsekwentnie,
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– upewnić się, że superwizja ma miejsce co najmniej raz w tygodniu pod-
czas pierwszych sześciu tygodni pracy nowo zatrudnionego pracownika, 
co najmniej raz na 2 tygodnie w okresie pierwszych 6 miesięcy pracy 
wykwalifikowanego pracownika oraz zapewnić minimalną miesięczną 
częstotliwość superwizji później,

– upewniać się, że sesje superwizyjne trwają co najmniej półtorej do 
dwóch godzin.

6. Stworzenie możliwości stałego rozwoju zawodowego oraz dostępu do 
badań i doradztwa praktycznego (LGA).

 Istotne jest dla pracowników socjalnych, aby mieli dostęp do rzetelnych 
i aktualnych baz wiedzy.

 Pracodawcy powinni:
– ułatwiać kształcenie ustawiczne i dostęp do wiedzy w zakresie naj-

lepszych praktyk w celu wzmocnienia pozycji pracowników socjalnych 
i rozwijania ich kompetencji do pracy z dziećmi, dorosłymi i rodzinami; 
przy czym ważne jest żeby zostali przeszkoleni do udzielania wsparcia 
także w najtrudniejszych przypadkach,

– zapewnić czas, zasoby i wsparcie dla CPD3,
– posiadać uczciwe i przejrzyste systemy umożliwiające pracownikom 

socjalnym rozwój swoich umiejętności zawodowych i wiedzy w całej 
ich karierze poprzez uprawnienie do Departamentu Pracy i Emerytur 
(ang. Department for Work and Pensions, DWB) formalnej i nieformalnej,

– zapewnić odpowiednie wsparcie pracowników socjalnych w celu przej-
ścia przez krajowe struktury kariery,

– posiadać skuteczne systemy wprowadzania różnych programów wspar-
cia dla pracowników socjalnych w pierwszym roku ich praktyki,

– wspierać swoich pracowników socjalnych w podejmowaniu decyzji i pro-
wadzeniu działań, które zbudują zaufanie między nimi.

7. Zapewnienie pracownikom socjalnym możliwości rejestracji zawodowej 
(LGA).

 Praktykujący pracownik socjalny musi być zarejestrowany. W każdym 
z  czterech krajów Wielkiej Brytanii funkcjonuje inny organ zajmujący 
się kwestią rejestracji. W Anglii jest to Health Care Professions Council, 

3 Od 1 kwietnia 2012 r. wszyscy pracownicy socjalni, są zarejestrowani w Południowej 
Radzie Społecznej Służby Karier (SACSSP), jeśli chcą pozostać zarejestrowani i wykonywać 
zawód, brać udział w Continuous Professional Development. Jest to wymóg prawny. CPD 
ma na celu budowanie wiedzy i umiejętności, wspieranie zdolności osób świadczących pomoc 
socjalną w celu zapewnienia najwyższej jakości ich usług, utrzymanie standardów zawodowych 
i wspieranie rozwoju praktycznego w swojej dziedzinie. Pracownicy socjalni muszą uczestni-
czyć w zatwierdzonych kursach doskonalenia zawodowego i zebrać określoną w ciągu roku 
liczbę punktów.
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w Walii – Care Council for Wales, w Irlandii Północnej – Northern Ireland 
Social Care Council a w Szkocji – Scottish Social Services Council4. 

 Rady te są ustanowione w celu ochrony osób korzystających z pomocy. 
Pracownicy socjalni muszą wyrazić zgodę na stosowanie profesjonal-
nego kodeksu postępowania. Osoby, które nie zastosują się do kodeksów, 
mogą być skreślone z rejestru i nie dopuszczone do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego. Gwarantuje to osobom korzystającym z pomocy 
pracowników socjalnych pewność, że jest ona udzielana przez wykwalifi-
kowanych specjalistów.

8. Zapewnienie efektywnej współpracy z systemami szkolnictwa wyższego 
i innymi organizacjami wspierającymi edukację w zakresie pracy socjalnej, 
w celu zapewnienia możliwości kontynuowania profesjonalnego rozwoju (LGA).

 Stałe i trwałe partnerstwo oraz dobra współpraca między pracodawcami 
i wyższymi uczelniami prowadzą do bardziej strategicznego podejścia do 
realizacji potrzeb pracowników, zapewnienia im wysokiej jakości staży 
oraz dalszego ich rozwoju. Partnerstwo powinno być skuteczne, poprzez 
wspólne fora, które umożliwiają komunikację oraz wspólne planowanie.

 Każdy pracodawca powinien:
– wdrożyć oficjalne umowy partnerskie, które promują i przyczyniają się 

do osiągania lepszych wspólnych wyników w zakresie realizacji eduka-
cji, pracy i doskonalenia zawodowego, 

– posiadać jasną politykę rekrutacji, szkolenia i wsparcia opiekunów 
praktyk,

– pomóc pracownikom w dostępie do otrzymania kwalifikacji opiekunów 
praktyk,

– zapewnić wsparcie dla studentów pracy socjalnej w docelowym miejscu 
ich pracy,

– pomóc w działaniach społecznych sprzyjających rekrutacji studentów 
do pracy,

– współpracować z organizacjami partnerskimi, rozwijać umiejętności 
i wymaganą wiedzę, aby zapewnić wysoką jakość edukacji w zakresie 
pracy socjalnej.

6. RAMY SUPERWIZJI W WIELKIEJ BRYTANII

Superwizja zapewnia bezpieczne środowisko dla krytycznej refleksji 
i profesjonalnego wsparcia, co pomaga rozwiązać problemy, które powstają 

4 http://www.basw.co.uk
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w trakcie codziennej pracy. Współpraca z innymi pracownikami, bardziej 
doświadczonymi umożliwia wzajemny rozwój, korzystanie z doświadczeń 
i praktyk, uczy budowania emocjonalnej odporności i analizowania swoich 
wad i zalet w pracy.

Kluczowe elementy skutecznej superwizji obejmują (LGA):
1. Jakość procesu decyzyjnego i interwencji.
 Ten aspekt superwizji zapewnia możliwość skupienia się na wyzwaniach, 

przed którymi stoją pracownicy socjalni, w wykonywaniu swojej pracy. 
Zawiera on rozważania na temat tego, w jaki sposób praca została wyko-
nana, plany przyszłych interwencji i działań oraz dyskusje na temat ich 
ulepszenia w praktyce. Nie należy skupiać się na problemach związa-
nych z pracą nad konkretnymi przypadkami, co jest istotne dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego pracownika socjalnego. Bariery, które blokują 
skuteczne działania w szczególnych przypadkach, w tym poziomy stresu 
doświadczanego przez pracownika socjalnego, powinny być zidentyfiko-
wane i określone. 

2. Kierunek zarządzania i odpowiednia organizacja.
 Ten element zapewnia wzajemną odpowiedzialność pracodawcy i pracow-

nika. Jest to narzędzie do monitorowania ilości i jakości wykonanej pracy. 
Wiąże się z oceną pracy i efektywności pracownika, co również obejmuje 
ocena. Ten aspekt superwizji jest niezbędny dla wszystkich pracowników 
w organizacji i jest przeprowadzany przez przełożonego.

3. Liczba rozpatrywanych spraw i zarządzanie pracą.
 Superwizja powinna obejmować analizę, liczby spraw i zarządzanie 

obciążeniami oraz rozwiązania wszelkich kwestii dotyczących zakresu 
pomocy świadczonej przez pracownika socjalnego. Jego zadania pole-
gają przede wszystkim na odwiedzaniu osób potrzebujących wsparcia, 
oceny ich sytuacji życiowej, formułowaniu zaleceń dotyczących pomocy 
i kierowania ich do innych służb udzielających wsparcia, prowadzenie 
szczegółowej dokumentacji i udział w interdyscyplinarnych spotkaniach  
zespołu. 

 Obowiązkiem superwizji jest więc również wspieranie organizacji czasu 
pracy pracownika socjalnego.

4. Identyfikacja dalszego indywidualnego rozwoju ścieżki kariery.
 Superwizja w tym kontekście dotyczy monitorowania i kontynuowania 

rozwoju zawodowego. Może to obejmować doradztwo dotyczące rozwoju 
kariery oraz czas przeznaczony na poznanie możliwości rozwoju zawodo-
wego i zdobywania dalszych kwalifikacji.
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7. WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA SUPERWIZJI  
W INNYCH WARUNKACH

Na wytyczne dotyczące zapewnienia superwizji w innych warunkach skła-
dają się (LGA):
1. Superwizja wielu profesjonalnych zespołów.
 Należy podtrzymywać współpracę między doświadczonymi pracownikami 

z różnych grup specjalistów w celu wzajemnej pomocy i wsparcia. Studenci 
i młodzi pracownicy mogą wówczas korzystać z doświadczenia pojedyn-
czych specjalistów lub całych zespołów odpowiedzialnych za konkretne 
dziedziny wsparcia. Modele superwizji i obowiązki studentów oraz nowo 
wykwalifikowanych pracowników socjalnych mogą być efektywnie zarzą-
dzane przez pisemne wyjaśnienia odpowiednich ról i obowiązków.

2. Korzystanie z wzajemnych doświadczeń.
 W celu postrzegania superwizji nie tylko jako porozumienia między jed-

nostką a jej superwizorem (lub grupą opiekunów) nie należy pomijać 
bogatych możliwości kształcenia, przewidzianych przez oficjalne i nieofi-
cjalne sieci współpracowników. Jest to ważna, ale często niezrozumiana 
część procesu superwizji.
Pracodawcy powinni wspierać te sieci, które w znacznym stopniu przyczy-

niają się do efektywnego świadczenia wsparcia. 
Kombinacja skutecznych systemów nadzoru wraz z odpowiednim środowi-

skiem pracy, wspomagające systemy zarządzania i dostęp do kształcenia usta-
wicznego, przyczyniają się do zapewnienia pracownikom socjalnym dobrych 
i elastycznych usług dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Poprzez tworzenie 
takich warunków, pracodawca tworzy przyjazne środowisko miejsca pracy, 
w którym pracownicy socjalni zdecydują się na nią, będą chcieli rozwijać się 
w tym zawodzie i kontynuować go mimo problemów i trudności. 
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GODELIEVE VAN HEES

Superwizja jako metoda edukacji w Holandii

1. WPROWADZENIE

Przez ostatnie 60 lat w Holandii superwizja okazała się być cennym spo-
sobem na szkolenie przyszłych pracowników socjalnych i przeprowadzanie 
skutecznego treningu w trakcie ich życia zawodowego. Początki dotyczyły 
modelu praktyk i rodzaju szkoleń w miejscu pracy, natomiast potem metody 
superwizji rozwinęły się w nowoczesne metody nauczania, w których pracow-
nik socjalny jako superwizowany pozostał w centrum uwagi, motywowany 
i prowadzony przez superwizora. 

Celem takiego procesu uczenia się jest poprawa jakości profesjonalnych 
umiejętności, która powinna ujawniać się w sposób systematyczny i metodo-
logiczny poprzez zdobywanie konkretnych, zawodowych doświadczeń. Super-
wizja obejmuje profesje, w których metodyczne działania w interakcji między 
osobami stanowią ważny aspekt wykonywania zawodów związanych z pracą 
socjalną, z leczeniem oraz opieką, edukacją czy pracą duszpasterską. Coraz 
częściej rozwój organizacyjny i szkolenia z zakresu zarządzania w różnych 
dziedzinach zawodowych odbywają się za pomocą superwizji.

W niniejszym artykule pokrótce zostanie zaprezentowana historia super-
wizji, ponieważ przedstawia ona istotne wydarzenia, niezbędne do zrozumie-
nia obecnej sytuacji superwizji w Holandii. Następnie zostaną przedstawione 
opisy metod, ukazany będzie proces superwizji oraz zademonstrowany zosta-
nie przegląd praktyk z zakresu superwizji.

2. KRÓTKA HISTORIA ROZWOJU SUPERWIZJI  
W HOLANDII

Korzenie superwizji w Holandii i na świecie wywodzą się zarówno z roz-
woju psychoanalizy w Europie, jak i z analiz przypadków społecznych w Sta-
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nach Zjednoczonych. Psychoanaliza rozwinęła się w dziedzinie medycyny, 
podczas gdy szkolenie przyszłych analityków było superwizowane przez 
doświadczonych specjalistów akademickich, głównie pracujących w wolnych 
zawodach jako psychiatrzy lub psychologowie. Superwizja przybrała zatem 
charakter terapeutyczny. Miała ona na celu pomoc terapeucie będącemu 
w trakcie szkolenia w odkrywaniu własnego wewnętrznego świata. W Holan-
dii te korzenie superwizji są nadal obecne w procesie kształcenia w zawodach 
medycznych i psychologicznych, jednak w nowszej terapii szkoleniowej super-
wizowanie kursów jest stosowane jako metoda nauczania na rzecz ukierun-
kowania superwizowanego do nabycia konkretnych umiejętności (Coenen, 
2003).

Zjawisko superwizji w pracy socjalnej w Holandii sięga narodzin super-
wizji w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich dekadach XIX wieku w USA 
praca socjalna miała swoje początki jako usługa organizacji charytatywnych. 
Zamożne kobiety, jako wolontariuszki pracujące dla biednych i wykluczonych, 
superwizowały „pracowników socjalnych” w celu ich kontroli. Pracę chciały 
wykonać dobrze, dlatego też superwizja, jako środek wyrazu, pełniła funkcję 
sterowania. Mary Richmond w roku 1917 opracowała i wprowadziła metodę 
tzw. analizy przypadku społecznego (ang. Social Casework). 

To była pierwsza metoda pracy społecznej oparta na spostrzeżeniach 
naukowych i ważne było, aby każde kolejne działanie zgodne z nią przebiegło 
w sposób właściwy. Dlatego nowi pracownicy socjalni byli szkoleni pod nadzo-
rem doświadczonego pracownika − superwizora. W ten oto sposób superwi-
zja stała się metodą naukową. Taki wzór stażu został przejęty przez większość 
szkół pracy socjalnej w USA, a później w Europie. Po II wojnie światowej 
metoda analizy przypadku społecznego została wprowadzona w  Holandii 
i pracownicy socjalni byli szkoleni za pomocą tej metody (a później sami sto-
sowali ją w swojej pracy) poprzez superwizję.

W latach 30. ubiegłego wieku pojawił się nowy element superwizji: kon-
cepcja profesjonalisty (ang. Professional self). Virginia Robinson (1936) przed-
stawiła ideę pracownika socjalnego, który jest instrumentem w procesie 
opieki socjalnej. Podążając za myślą Ruth Cohn (1997) uważano, że trzeba 
nauczyć się być dobrym narzędziem w interakcji z innymi. Badanie siebie i wgląd 
we własny proces socjalizacji są nadal celami superwizji pracy socjalnej. 

W wyniku tych spostrzeżeń relacyjny wymiar superwizji staje się coraz 
bardziej ważny i jest istotnym warunkiem udanych usług pomocy społecznej. 
Psychoanalityczne wpływy, a później metody doradcze psychologii humani-
stycznej Abrahama Maslowa i Carla Rogersa pojawiły się w komplecie ele-
mentów stanowiących o istocie superwizji.
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Kadushin (Kadushin i Harkness, 2002) wyróżnia trzeci aspekt superwi-
zji: element wsparcia. Zawód pracownika socjalnego jest złożony i wymaga-
jący, a podczas koncepcyjnego rozwoju superwizji elementy wsparcia stały 
się częścią prac superwizorów. Przykładowo, w badaniach superwizji studen-
tów w Europie (van Hees i Geissler-Piltz, 2010) pracownicy socjalni wyrażali 
potrzebę wsparcia w związku ze stresem związanym z wykonywaniem pracy 
socjalnej w sytuacjach wojennych w Chorwacji.

Z czasem trzy elementy superwizji: kontroli – nauki – wsparcia (w kate-
goriach Kadushina: administracja, edukacja, wsparcie) zaczęły być używane 
w holenderskim systemie superwizji. Jednak charakter superwizji w pracy 
socjalnej w Holandii zmienił się całkowicie w latach 60. oraz 70. ubiegłego 
wieku. Funkcja kontroli zniknęła, a konkretne szkolenia metodyczne prze-
kształciły się w metody uczenia się dla zawodów w pracy socjalnej, pomocy, 
opiece i edukacji, w których komunikacja oraz kształtowanie relacji stanowią 
podstawowe instrumenty w pracy. 

Superwizja ewoluowała w Niderlandach od metody nauczania i kontroli do 
coachingu i uczenia się (Coenen, 2003). Amerykański pedagog i filozof John 
Dewey, ogólnie postrzegany jako inspirator nauki poprzez superwizję, ujmuje 
naukę jako nieustanny proces interakcji społecznej (Dewey, 1999). Oznacza 
to, że superwizowany rozważa własne osobiste doświadczenia zawodowe przy 
pomocy i udziale swojego superwizora. 

Refleksja jako część procesu uczenia się wydaje się obecnie główną cechą 
superwizji. W międzynarodowej teorii superwizji doświadczenie zawodowe 
jest punktem wyjścia, ale doświadczenia muszą być przetwarzane, aby uczyć 
się na ich podstawie. Cykl uczenia się przyjęty od Davida Kolba (1984) jest 
pomocnym instrumentem, opisywanym w literaturze dotyczącej superwizji. 
Natomiast pojęcie refleksji na temat doświadczenia zawodowego stało się 
przystępne dzięki Donaldowi Schönowi (1983). Jego koncepcja „refleksyjnego 
praktyka” była szczególnie przydatna w modernizacji superwizji. Te zmiany 
w  teorii uczenia się miały wielki wpływ na rozwój holenderskiej koncepcji 
oraz praktyk w zakresie superwizji.

3. HOLENDERSKA KONCEPCJA SUPERWIZJI

Ta powyższa, krótka retrospektywa osiągnięć w superwizji pracy socjalnej 
może pomóc zrozumieć rozwój holenderskiej koncepcji superwizji. Wszystkie 
wymienione wpływy i różne funkcje superwizji prowadzą do ogólnej koncepcji 
superwizji. Jest ona przydatna nie tylko w pracy socjalnej, ale w wielu innych 
zawodach, gdzie związek między pracownikiem a pracodawcą pełni zasadni-
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czą funkcję w pracy. Słowami kluczowymi dla tej koncepcji są: osobista świa-
domość superwizowanego (ang. the personal self of the supervisee), profesjonalny 
kontekst, proces uczenia się oraz pomoc superwizora w nauce i stawaniu się 
profesjonalistą.

W roku 1988 Siegers i Haan (Siegers, 2002) sformułowali koncepcję holen-
derskiej superwizji w następujący sposób: celem superwizji jest pobudzenie 
(przyszłych) specjalistów do funkcjonowania w zawodzie w sposób zintegro-
wany. Siegers wyróżnił integrację na dwóch poziomach. Najpierw na pozio-
mie myślenia, uczuć i działania pracownika sytuacjach zawodowych. Drugi 
poziom dotyczył integracji osoby, zawodu i kontekstu zawodowego. Później 
van Kessel (2007) rozwinął dalej tę koncepcję, dołączając zasadę „chęci” 
w  procesie integracji (Coenen, 2003); tego momentu w procesie zmiany, 
który sprawia, że superwizowany dokonuje wyboru.

Kalejdoskopowy model superwizji: integracja na pierwszym poziomie 
dotyczy profesjonalisty jako osoby, a na drugim poziomie znajdują się: inte-
gracja zawodowa, zawód i kontekst zawodowy.

4. METODA SUPERWIZJI: JAK SIĘ UCZYĆ W SUPERWIZJI

Superwizja dała mi możliwość odkrywania mojej niepewności w pracy z agresyw-
nymi, uzależnionymi klientami. Wątpiłam w mój profesjonalizm, choć niedawno byłam 
szkolona jako lekarz w tej dziedzinie i nie wątpiłam, iż jestem odpowiednią osobą do 
tej pracy. W superwizji rozmyślałam nad moimi doświadczeniami i nauczyłam się, jak 
ćwiczyć nowe nabyte umiejętności. Ale przede wszystkim nauczyłam się ufać sobie i moim 
klientom. Monika (32 lata), orientacja zawodowa: klinika uzależnień.

Powyższy cytat pokazuje w skrócie to, co abstrakcyjnie określa pojęcie 
„kalejdoskopowy model superwizji”: człowiek i jego profesjonalny kontekst 
oraz sposób funkcjonowania w sposób zintegrowany. Wyzwaniem dla opie-
kuna jest pytanie: jak poprowadzić superwizowanego w procesie uczenia się 
i jakie metodologiczne instrumenty są dlań dostępne?

Nauka w superwizji jest czysto empiryczna – uczymy się czerpiąc 
z doświadczeń zawodowych. Cykl nauki zaproponowany przez Davida Kolba 
(1984) jest użytecznym narzędziem mogącym pomóc w przyswajaniu tej 
nauki. Nadaje się doskonale do tego, aby powyżej przytoczone doświadczenie 
Moniki odpowiednio przyswoić. Proces uczenia się zaczyna się od konkret-
nego przypadku: niepewność Moniki w kontakcie z trudnymi klientami. Jej 
promotor zadaje pytania, zaczynające się głównie od następujących słów: jak? 
Co? Kiedy?, Kto? Następnie pojawiają się pytania o fakty i uczucia. W tym 
wypadku odpowiedzi głównie rozpoczynają się od słowa − Ja. Stopniowo 
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Monika odkrywa swoje doświadczenia, a następnie pojawiają się rozważania: 
co myślisz? Jakie są twoje myśli? Jakie masz osobiste przemyślenia? Myśli 
teoretyczne? Dawne doświadczenia?

Monika konfrontuje własne doświadczenia i zaczyna się uczyć, pomagać 
swoim superwizorom analizując swoje doświadczenia w celu zdobycia lep-
szego wglądu w to, co się dzieje. Jej niepewność w tej konkretnej sytuacji 
zawodowej wydaje się być zamierzchłym strachem nad utratą kontroli. 

Kolejnym etapem jest konceptualizacja analizy: Co to wszystko znaczy 
w tej konkretnej sytuacji zawodowej? W procesie uczenia się Monika zdaje 
sobie sprawę, że musi pracować nad swoimi specyficznymi potrzebami kon-
troli. Uświadamia sobie, że w jej pracy zawodowej może liczyć na wiedzę, 
swój zespół i własnych klientów. Krok po kroku, na zasadzie eksperymentów, 
Monika uczy się ulepszać swoją profesjonalną karierę zawodową.

Zgodnie z teorią Kolba każdy ma swój indywidualny i niepowtarzalny spo-
sób uczenia się, ale istnieje tendencja odnosząca się do tego, jak ludzie trak-
tują problem i jak się uczą. Niekiedy u superwizowanego rozpoczyna się to 
od fazy myślenia, jak w przypadku Moniki, czasami zaczyna się fazą wykona-
nia. Kolb hołduje idei, iż ludzie osiągają bardziej efektywne rezultaty, kiedy 
przechodzą przez cały cykl, zamiast tkwić we własnym stylu. Dla superwizora 
ta typologia stylów uczenia się jest użytecznym narzędziem do przyswoje-
nia hipotez w ramach potrzeb do pracy z superwizowanym, zapewniając mu 
punkt wyjścia i wstępnie sugerując sposób przebrnięcia.

Van Kessel i Haan (1993), jedni z wiodących ekspertów superwizyjnych 
w Holandii, zaprojektowali model właściwy dla specyficznego sposobu naucza-
nia i przeznaczony dla holenderskiej koncepcji superwizji. Nauka w superwi-
zji jest tu podzielona na trzy segmenty. Każdy z nich stanowi część drogi 
uczenia się, którą ma być objęty superwizowany: sposób poznania, sposób 
wyboru, sposób działania. Porównania z modelem Kolba są oczywiste, jed-
nak propozycja ta jest bardziej specyficzna dla uczenia się superwizji i więcej 
uwagi poświęca się w niej na etap wyboru. Tutaj superwizowany decyduje 
o  zmianie, wyborze czy działaniu. Praktyka w superwizji odgrywa bardzo 
ważną rolę.

Aby uaktywnić proces uczenia się, można stosować wiele modeli, metod 
oraz technik. W praktyce holenderskiej superwizji często używane są tech-
niki teatralne, a także biogramy oraz kreatywne metody i ćwiczenia. Nie-
rzadko korzysta się też ze środków wywodzących się z poradnictwa i terapii 
ruchów Gestalt czy systemu terapii i analizy transakcyjnej (tzw. TA). Aktual-
nie modna jest metoda poradnictwa „zorientowana na rozwiązanie”. Wybór 
metod zależy od preferencji, tła i wiedzy superwizora, on też decyduje, co 
będzie stanowiło konkretny, specyficzny akcent. Najczęściej stosowanym 
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podejściem jest eklektyczny sposób pracy, zaczerpnięty z dobrze wypełnionej 
tzw. skrzynki z narzędziami (ang. Toolbox). 

5. SUPERWIZJA JAKO PROCES

Kluczowym słowem obecnym współcześnie w superwizji jest tzw. odbicie. 
Nauka jest zarówno aktywnym, jak i refleksyjnym procesem. Choć uczenie 
się odbywa się przez działanie, konstruowanie, budowanie, mówienie i pisa-
nie, lecz również dzięki procesowi myślenia o wydarzeniach, działaniach 
i  doświadczeniach. Zetknięcie się doświadczenia (akcji) i myśli (odbicie) 
powoduje powstanie nowej wiedzy. Zarówno działania, jak i refleksje są nie-
zbędnymi składnikami, w holenderskiej koncepcji superwizji, w budowie wie-
dzy przedstawionej w cyklu uczenia się Kolba. Superwizja jest postrzegana 
jako metoda (przyszłych) pracowników socjalnych, stworzona w celu opra-
cowania refleksyjnej postawy, która zaczyna się z pomocą superwizora, ale 
koncentruje się na sobie jako swoim „własnym przełożonym”.

W sprawozdaniach z procesu superwizji refleksje są ważnymi instrumen-
tami struktury doświadczenia superwizowanego, które pomagają mu zasta-
nowić się nad uczuciami, myślami i działaniami. Opisując je, superwizowany 
tworzy dystans do rzeczywistego doświadczenia, w ten sposób zmusza się go 
do zgłębienia tematu. Z drugiej strony raport dotyczący refleksji staje się 
narzędziem komunikacji: pomaga informować superwizora i innych członków 
grupy superwizji. Ponadto sprawozdania z refleksji pokazują postępy w pro-
cesie uczenia się. W holenderskich sprawozdaniach zakorzenionych w kultu-
rze superwizji stosowane są refleksje superwizji studentów oraz wszystkich 
innych rodzajów superwizji ze specjalistami.

W Holandii proces superwizji jest rozbudowany w czasie, składa się nań 
wiele spotkań oraz ma określoną strukturę. Superwizja może być organizo-
wana indywidualnie lub w grupach, złożonych z maksymalnie trzech super-
wizowanych. W superwizji studentów stosuje się głównie superwizję grupową, 
natomiast w profesjonalnej superwizji standardem jest indywidualna.

Czas trwania superwizji wynosi od sześciu miesięcy do jednego roku, 
a liczba spotkań waha się od 10 do 15. Proces superwizji składa się z trzech 
faz: początkowej, środkowej i końcowej.

Pierwsza faza charakteryzuje się zapoznaniem oraz pozyskiwaniem 
informacji na temat norm etycznych, zasad pracy i procedur. Pytania i cele 
uczenia się superwizji są jasne. W tej fazie kierownik i superwizowany mają 
na celu zbudowanie stosunków roboczych. Istnieje również możliwość, aby 
zakończyć kontrolę w tej fazie, gdy nie ma innego procesu przewidzianego 
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w procesie uczenia. W holenderskim żargonie superwizji istnieje określenie 
„klik-chwila” (ang. click-moment).

Faza środkowa to okres integracji na poziomie osobistym i integracji 
na poziomie metody i zawodu. Treścią sesji są tu zawodowe doświadczenia 
superwizowanego. Po siódmej lub ósmej sesji następuje moment tzw. średniej 
oceny. Superwizowany ocenia swój proces uczenia się. Koordynator wydaje 
opinię na temat procesu uczenia się z superwizowanym i ocenia własne dzia-
łania w procesie.

Faza końcowa rozpoczyna się od refleksji na temat celów: jak daleko 
jesteśmy? Przeważnie następuje tu zgłębienie tej kwestii. Już nie codzienne 
doświadczenia są ważne, lecz w centrum uwagi znajdują się osobiste i zawo-
dowe refleksje. Przynajmniej zakończenie procesu superwizji jest wyrażone 
w procedurze oceny, jak również w bardzo ważnej tzw. sesji pożegnalnej.

W tej strukturze sprawozdań z refleksji oraz sprawozdań z oceny ważne są 
dokumenty nauczania, pokazujące procesy uczenia się oraz wskazujące jego 
dalsze możliwości. W procedurach oceny superwizowanego ocenia się również 
superwizora. Otwarta i równa relacja między superwizorem i superwizowa-
nym jest częścią holenderskiej koncepcji superwizji: obowiązki są równe, lecz 
różne. W grupie superwizowany ocenia również siebie.

6. ORGANIZACJA PROCESU SUPERWIZJI

Superwizja możliwa jest jako superwizja studentów w warunkach akade-
mickich oraz w pochodnych instytucjach i agencjach jako narzędzie stymu-
lujące do ciągłego rozwoju zawodowego. Obecnie organy superwizji działają 
w ich strukturze w ramach praktyki i oferują ją profesjonalistom. Większość 
holenderskich superwizji jest również związanych z placówkami oświatowymi 
w obszarze pracy socjalnej, psychologii, szkół medycznych i edukacji. Sposób 
superwizji organizowany w środowisku akademickim jest programem, który 
pokazuje najlepszą holenderską kulturę superwizji. W dalszej części artykułu 
podane zostaną informacje odnoszące się także do superwizji prowadzonej 
w agencjach oraz prywatnych praktykach.

Superwizja w edukacji pracy socjalnej
Pierwsza szkoła pracy socjalnej powstała w Amsterdamie w roku 1899 

i jest jedną z najstarszych na świecie. Edukacja pracowników socjalnych 
później koncentrowała się na akademiach społecznych, w których program 
nauczania opierał się na interwencji socjalnej oraz metodach dążących do 
poprawy dobrostanu biednych. Dotyczyło to przede wszystkim poprawy 
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warunków materialnych, wsparcia rodziców i dzieci, promowania umiejętno-
ści i wykształcenia. Ostatecznym celem była poprawa materialnego i moral-
nego stanu ludzi biednych. Przyświecające temu normy moralne związane 
były z różnymi ruchami religijnymi i ideologicznymi, które ubarwiły etap spo-
łecznych i politycznych przemian w Holandii na początku XX wieku. Najwię-
cej szkół pracy socjalnej powstało po II wojnie światowej, częściowo w wyniku 
industrializacji, a także z powodu rosnącego zainteresowania polityką spo-
łeczną (Freitas, 2004).

Liczba studentów przygotowujących się do podjęcia pracy socjalnej znacz-
nie wzrosła od roku 1970, podobnie jak całkowita liczba studentów szkół wyż-
szych w Holandii. Dlatego rząd zdecydował się na reorganizację szkolnictwa 
wyższego. W procesie tych zmian, akademie socjalne stały się częścią wydzia-
łów nauk społecznych w wyższych szkołach zawodowych. Dawne szkoły peda-
gogiki społecznej zostały połączone z nowymi wydziałami nauk społecznych, 
jak to było w przypadku szkolenia pracownika środowiskowego oraz szkole-
nia kulturalnego i społecznego pracownika oświaty, obu działów tradycyjnych 
akademii społeczncyh. Misją Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Pracy 
Socjalnej (ang. Internationals Associataion of Schools of Social Work, IASSW) oraz 
Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (ang. International Fede-
ration of Social Workers, IFSW) jest właśnie prowadzenie tego typu działań.

W ostatnich dziesięcioleciach szkolnictwo wyższe w Holandii przyjęło 
wizję edukacyjną skoncentrowaną na studentach. Nauka bazująca na roz-
wiązywaniu problemów i ukierunkowaniu na projekty jest obecnie podsta-
wową metodą treningu. W modelu tym ścisły związek z praktycznym polem 
działania jest punktem wyjścia dla nauki, niemniej przyjmuje się również, iż 
znaczącą rolę odgrywają również wcześniejsze doświadczenia i wewnętrzna 
motywacja studenta (Smeijsters i Sporken, 2004).

W zmieniającym się świecie oraz w obliczu zmian w obszarze pracy socjal-
nej samo uregulowanie postawy pracownika socjalnego musi być podstawową 
kompetencją, a zwrócenie uwagi na podnoszenie kompetencji w zakresie pro-
cesów uczenia sią ma duże znaczenie w odniesieniu do kształcenia ustawicz-
nego.

Równolegle do zmian paradygmatu edukacyjnego, także deklaracja boloń-
ska zaczęła stymulować rozwój szkolnictwa wyższego, wymuszając dostosowa-
nie go do przepisów ogólnoeuropejskich. Struktura licencjat − magister oraz 
kompetencje dotyczące programów studiów oparte są na wiodących, obecnie 
przyjętych zasadach.

W holenderskich uczelniach wszystkie wydziały nauk społecznych oferują 
superwizję. W tutejszej literaturze fachowej, superwizja studentów ma swoje 
miejsce (Jagt i inni, 2006; Regouin, 2005) i zdefiniowana jest jako metoda 
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typowa dla edukacji i pedagogiki. Niedawne badania ukazują trend (Rinke, 
2009) pojawiający się na holenderskich wydziałach pracy socjalnej i wska-
zujący, iż choć stosowane są różne modele, to głównym rodzajem superwizji 
używanej tutaj jest holenderska koncepcja superwizji. W praktyce dominuje 
superwizja oparta na kompetencjach i fachowości nauczania. Superwizorzy 
zastanawiają się, jakie konkretne kompetencje mogą być częścią zawarto-
ści procesu superwizji, podczas gdy superwizja musi być wolną przestrzenią 
refleksji i osobistego rozwoju. Niemniej dyskusja została uruchomiona.

Nauka w praktyce
W większości szkół pracy socjalnej główną ideą jest „autentyczna sytuacja 

uczenia się”. Oznacza to ustanowienie silnego związku z praktyką w dzie-
dzinie pracy socjalnej. Już w pierwszych latach studenci są w kontakcie 
z rzeczywistością związaną z wykonywaniem przez nich przyszłego zawodu. 
W większości szkół zaplanowanie praktyk w terenie ma miejsce na trzecim 
roku studiów. Student pracuje wtedy przez dziesięć miesięcy (cztery okresy 
dziesięciu tygodni) w instytucie, agencji lub organizacji pracy socjalnej, 
pomocy społecznej lub pedagogiki społecznej, co oznacza, że po okresie wpro-
wadzenia i obserwacji uczestniczy w codziennej pracy tejże jednostki. Stu-
denci znajdują się pod opieką instruktora terenowego oraz z ramienia uczelni 
prowadzeni są przez trenera – nauczyciela pracy socjalnej. Superwizor pracy 
socjalnej pomaga superwizowanym rozwijać indywidualny plan rozwoju na 
podstawie kompetencji, jakie muszą zdobyć. Ponadto nauczyciel pracy socjal-
nej pozostaje w styczności z instytucją i pomaga w ocenie studenta. Proces 
uczenia się superwizowanego odbywa się głównie w grupie składającej się 
z trzech uczniów i jest prowadzony przez superwizora.

Organizacja superwizji
Warto przykładowo opisać krótko organizację superwizji w programie stu-

diów licencjackich na Uniwersytecie Zuyd (van Hees i Geissler-Piltz, 2010). 
Superwizja rozpoczyna się, gdy studenci zaczynają działać w terenie. Biuro 

organizuje superwizję grupy: trzech superwizowanych studentów i super-
wizora. Kurs superwizji odbywa się w szkole, raz na dwa lub trzy tygodnie, 
obejmuje dwanaście sesji po 1,5 godziny każda. Superwizorzy są rekrutowani 
spośród pracowników, ale w niektórych przypadkach instytucja wykorzystuje 
zewnętrznych superwizorów.

Studenci mogą odbywać praktyki w terenie za granicą. Nie jest to łatwe do 
zrealizowania w ramach udanego procesu uczenia się dla superwizowanego, 
ze względu na różne sposoby superwizji, które oferowane są w placówkach 
międzynarodowych. Czasami, gdy nie ma dostępnej superwizji w przyjmu-
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jącym studentów instytucie, instytucja znajduje pracownika wewnętrz-
nego chętnego do pracy jako superwizora na odległość. Doświadczenia 
z e-coachingu i technik cyfrowych są obecne w fazie eksperymentalnej, ale 
w przyszłości mogą być przydatne do uzyskania większej możliwości między-
narodowej wymiany i superwizji studentów.

Superwizja grupowa 
Grupa zostaje utworzona przez studentów z różnych profili a jej celem 

jest, możliwość poszerzenia przez nich wiedzy z różnych dziedzin pracy 
socjalnej. Grupa superwizyjna stanowi równocześnie grupę uczącą się. Stu-
denci uczą się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń, interakcję 
oraz porady. W grupie rówieśniczej łatwiej mogą zrozumieć procesy psycho-
logiczne oraz społeczne. Etyka grupowa jest bardzo ważna dla zbudowania 
atmosfery zaufania.

Kompetencje i ocena
Superwizowani rozpoczynają proces superwizji omawiając swoje cele 

i  możliwości uczenia się. Jako wskazówka służy lista kompetencji planu 
rozwoju. Kompetencje, które uczniowie powinni opanować w czasie trwa-
nia superwizji, związane są z rozwojem własnego profesjonalizmu i specy-
fiką przyszłego zawodu. Kompetencje te przyciągają wzrost zainteresowania 
wydziałem, z powodu konieczności samodzielnego kierowania i innowacyjnej 
postawy w zawodzie. Podczas trzeciej sesji następuje moment sprawdzenia 
(nie jest to rodzaj oceny) jak wszyscy czują się i uczą się w grupie. Wtedy też 
istnieje ostania możliwość zmiany superwizora lub grupy. 

Po sesji siódmej, w połowie procesu, odbywa się ewaluacja: ocena przyzna-
wana jest za zrealizowane cele superwizji oraz kompetencje, które zostały 
osiągnięte. Może tu także pojawić się element, w którym już będzie można 
dostrzec postępy w refleksji i rozwoju. Zakończenie nauki superwizji zostaje 
przypieczętowane sprawozdaniem z oceną, dzięki której superwizowany 
ocenia własny proces nauki, kompetencje, proces superwizji grupowej oraz 
superwizora. Superwizor ocenia proces uczenia się superwizowanego oraz 
osobistego i zawodowego rozwoju w ramach podjętej refleksji.

Profesjonalne oraz metodyczne osiągnięcia pracy wykonanej w terenie 
w ramach stażu będą oceniane przez superwizora terenowego, studenta oraz 
superwizora praktyk na spotkaniach trójstronnych. Ocena jest trudną czę-
ścią procesu superwizji. Studenci godzą się z oceną wystawioną w ramach 
wykonanej pracy w terenie, ale ocena superwizji jest często doświadczana 
jako przeciwieństwo procesu uczenia się w ramach całego procesu superwizji. 
Założeniem jest, że powinni się czuć swobodnie przedstawiając refleksje, by 
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mieć pełne poczucie bezpieczeństwa i przekonanie do sensu własnej pracy 
(van Hees i Geissler-Piltz, 2010). Ten delikatny aspekt procesu superwizji 
jest często omawiany w szkoleniu przeznaczonym dla superwizorów.

Metoda superwizji
Warto przyjrzeć się także kursowi superwizji, jaki następuje po okresie 

stażu pracy w terenie. Treść sesji superwizji zostaje opracowana na podsta-
wie doświadczeń terenowych superwizowanych. Oni przygotowują raport – 
odzwierciedlenie każdej sesji. Kilka dni przed sesją wszyscy członkowie grupy 
otrzymują raporty pocztą elektroniczną. 

Oczekuje się od nich, aby się z nimi zapoznawali w celu późniejszej 
wymiany opinii podczas kolejnej sesji. Raport jest refleksją, która posiada 
wstęp z przeglądem działań ostatnich tygodni, omówienie ostatniej sesji 
superwizji, poświęconej nowemu zagadnieniu, zawiera też kolejne pytania 
dotyczące superwizji. Generalnie, to wówczas superwizowani decydują o tema-
cie dyskusji na początku sesji. W pierwszej części kursu superwizji super-
wizor jest bardziej osobą nadającą kierunek działania, ale zawsze pozostaje 
czujny, by móc pobudzić superwizowanych do współdziałania i współpracy.

Nadzór w pracy socjalnej
Superwizja od lat 50. ubiegłego wieku jest zatwierdzoną i znaną metodą 

w instytucjach i agencjach pracy socjalnej w Holandii. Przez długi okres była 
tylko metodą wspierania i profesjonalizacji w pracy socjalnej i to był standard, 
który zapewniał superwizję we wszystkich rodzajach tego typu instytucji. Roz-
wój teorii superwizji w latach 70. i 80. był ważny dla statusu superwizji i jej 
rozprzestrzeniania się. W roku 1980 powstało Holenderskie Stowarzyszenie 
Superwizji i rozwija się ono aż do dnia dzisiejszego jako Krajowe Stowarzy-
szenie Superwizji i Coachingu (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, 
LVSC), licząc ponad 2400 członków, wśród których jest 1800 certyfikowanych 
superwizorów. Wywodzą się oni głównie z obszaru pracy socjalnej, choć także 
i inne sfery zawodowe dostrzegły korzyści płynące z superwizji. Zatem dziś 
możemy powiedzieć, że w różnych dziedzinach warto używać metod superwi-
zji jako elementów profesjonalnego narzędzia uczenia się.

Superwizja agencji (instytucji) socjalnych
Superwizja agencji różni się od innych rodzajów superwizji (studenta czy 

indywidualnej), głównie poprzez swój inny kontekst organizacyjny. Z superwi-
zją instytucjonalną mamy do czynienia w ramach działania organizacji, gdzie 
z superwizowanym jest bezpośredni kontakt w pracy. Ponadto superwizja w kon-
tekście zawodowym jest pośrednio związana z zespołem i współpracownikami. 
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W przypadku tego rodzaju superwizji najważniejsze jest, aby zostały 
zawarte dwa kontrakty: z organizacją i z superwizowanym. Punktem wyjścia 
w procesie superwizji muszą być umowy jasno określające ramy współpracy. 
Wszelkiego rodzaju pomysły, życzenia oraz oczekiwania klienta (organizacji) 
i superwizowanego muszą zostać omówione i zarejestrowane już na początku 
procesu superwizji. Jednak najważniejsze jest to, aby superwizowany czuł się 
bezpieczny i rozwijał podstawowe zaufanie do superwizora i metod przepro-
wadzanej superwizji. Superwizja musi być wolną przestrzenią refleksji, nawet 
jeśli jest w konflikcie z organizacją.

W kontekście tego artykułu nie jest to możliwe, aby opisać różne aspekty 
działania superwizji w instytucji. Jednak organizowanie tego typu superwizji 
odbywa się w ramach struktury składającej się z trzech faz, analogicznych do tych 
opisanych powyżej. I tu również superwizor korzysta z różnych modeli, metod 
i instrumentów wypracowanych na gruncie holenderskiej tradycji superwizji.

Prywatna praktyka w zakresie superwizji oraz coachingu
Znacznie bardziej ogólną koncepcję superwizji reprezentują niezależni 

superwizorzy, działający w ramach własnej praktyki. Z ich usług korzystają 
profesjonaliści, organizacje oraz instytucje edukacyjne z różnych dziedzin. 
Ich metody oparte są głównie na holenderskiej koncepcji superwizji, a jej 
realizacja przebiega zwykle w sposób opisany wcześniej w tym artykule. 

Superwizorzy posiadają dobrą znajomość danej dziedziny zawodowej oraz 
wspomnianą już swoją skrzynkę z narzędziami. Specjaliści wybierają superwi-
zora na podstawie ściśle określonych kryteriów. Większość superwizorów jest 
przeszkolonych w 11 różnych centrach oświaty, związanych głównie z uczel-
niami lub uniwersytetami nauk stosowanych. Superwizorami są zazwyczaj 
profesjonaliści w pracy socjalnej lub w sferze edukacji nauk medycznych i są 
oni rejestrowani przez Krajowe Stowarzyszenie Superwizji i Coachingu. Ist-
nieje zdefiniowana formuła dotycząca reguł rejestracji superwizorów, trene-
rów superwizorów oraz akredytacji kursów szkoleniowych (LVSB – Rejestracja 
Superwizorów, 2005). W niej są też określone normy dotyczące certyfikacji 
superwizji, trenerów superwizorów, wykładowców oraz szkoleń.

7. ZAKOŃCZENIE

LVSC jest w Holandii wiodącą organizacją w zakresie dobrych praktyk 
i standaryzacji koncepcji superwizji i praktyk superwizji. Organizacja ta jest 
członkiem Stowarzyszena Krajowych Organizacji Superwizji w Europie (ang. 
Association of National Organisations for Supervision in Europe, ANSE). 
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Chociaż rozwój superwizji jest bardzo ważny, istnieje tendencja do wpro-
wadzania coraz to nowych metod. W czasie ostatniego dziesięciolecia nasze 
społeczeństwo zmieniło znacząco swoje warunki i style życia, zarówno w pracy, 
jak i w życiu osobistym. Indywidualizm i profesjonalizm to kluczowe słowa 
w dzisiejszych czasach, a pracownicy mają do czynienia ze zmieniającymi się 
warunkami, z wielkimi problemami w życiu społecznym, nowymi metodami 
pracy i ważnymi zmianami w instytucjach zatrudniających ludzi. Obecnie 
paradygmat kształcenia ustawicznego i samoregulacji społecznej pracownika 
jest podstawą rozwoju zawodowego. Superwizja wydaje się być produktywnym 
sposobem uczenia się i rozwoju zawodowego, ale istnieje coraz więcej nowych 
metod, chociażby takich jak coaching i szkolenia. Przy czym ten pierwszy jest 
bardziej skoncentrowany na konkretnych celach organizacyjnych, podczas 
gdy szkolenia skupiają się wokół nowych tematów metodycznych. Na tym tle 
superwizja stale jawi się jako skuteczna metoda służąca do rozwijania osobi-
stej tożsamości zawodowej.
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Kształcenie i superwizja pracowników socjalnych 
– wkład Portugalii

1. WPROWADZENIE

Superwizja zawodowa została uznana za fundament pracy socjalnej, inter-
wencyjnego szkolenia i praktyki. Bezpośrednie korzenie superwizji w usłu-
gach można znaleźć w rozwoju społecznych agencji charytatywnych w Europie 
i Ameryce Północnej w XIX wieku (Smith, 1996, 2005). Literatura na temat 
superwizji w pracy socjalnej zaczęła pojawiać się na początku XX  wieku 
– a  jako jedną z pierwszych z tej dziedziny należy wymienić książkę autor-
stwa Jeffreya R. Bracketta pt. Superwizja i edukacja w dobroczynności, wydaną 
w roku 1904.

W minionym stuleciu przygotowanie zawodowe było w dużej mierze nie-
formalne i nabywane w drodze praktyki (Cheetham i Chivers, 2005). Jed-
nak już od tego czasu znaczenie edukacji terenowej podkreślano w coraz 
większym stopniu jako zasadnicze w łączeniu teoretycznego i koncepcyjnego 
wkładu w wiedzę empiryczną pochodzącą z praktyki (Raskin, Wayne i Bogo, 
2008). Chociaż szkolenia praktyczne zostały zastąpione formalną edukacją 
akademicką w programach szkolnictwa wyższego, to edukacja praktyczna jest 
nadal ceniona i oferowana w formie staży i praktyk (Bogo, 2010) jako sposób 
na zapewnienie uczniom wglądu w proces budowy, dekonstrukcji, ekspery-
mentowania, odzwierciedlenia i podejmowania świadomych decyzji dotyczą-
cych przyszłych interwencji (Shon, 1987).

Ten proces rozwojowy został wzmocniony przez wdrożony niedawno proces 
boloński, który sprawił, że uczelnie stanęły wobec wyzwań dotyczących jako-
ści nauczania i uczenia się. Przesunięcie nacisku z nauczania merytorycznego 
(bazującego na przekazywaniu wiedzy i zapamiętaniu jej) na kształcenie skie-
rowane na studenta (koncentrujące się na zrozumieniu, autonomii i kompe-
tencjach kształcenia ustawicznego) wymaga przyjęcia nowego podejścia do 
nauczania i uczenia się. Nauka musi być pojmowana jako proces poznawczy, 
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konstruktywny, zrozumiały, samoregulowany (Beltrán, 1996), a nauczanie 
musi wykraczać poza tradycyjne wykłady i ocenę pisemnych prac, i stawać się 
działaniem polegającym na organizowaniu i monitorowaniu przebiegu przyj-
mowania wiedzy. W tym kontekście superwizja odgrywa istotną rolę w roz-
woju kompetencji i umiejętności uczniów, w autonomicznym i refleksyjnym 
uczeniu się.

2. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA I EDUKACJI  
W PRACY SOCJALNEJ W PORTUGALII  

– KRÓTKI PRZEGLĄD

Kształcenie pracowników socjalnych rozpoczęło się w Portugalii pod 
koniec 1920 roku, ale zupełnie zanikło aż do roku 1980, kiedy edukowanie 
do takiej pracy uzyskało rzeczywisty status akademicki i utworzono w Lizbo-
nie pierwsze studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Z historycznego 
punktu widzenia tradycja kształcenia z zakresu pracy socjalnej w Portuga-
lii może być opisana jako należąca do sześciu głównych okresów chronolo-
gicznych.

Pierwsze próby stworzenia szkoły pracy socjalnej przed rokiem 1928 rozpo-
czął Instytut Poradnictwa Zawodowego (port. Instituto de Orientação Profissional) 
w celu przygotowania wyszkolonego personelu do pracy w świadczeniu usług 
nieletnim, jak również psychologów i obserwatorów społecznych ( Martins, 
1999, ss. 207–230). Pierwszy etap instytucjonalizacji edukacji pracowni-
ków socjalnych objął tylko dwie szkoły w kraju: Instytuty Usług Socjalnych 
w Lizbonie i Coimbrze, utworzone w 1939 roku oraz Instytut Usług Socjal-
nych w Porto, który powstał roku w 1956. W społeczno-politycznym kontek-
ście, Nowe Państwo (port. Estado Novo), jako korporacyjny reżim, przeciwne 
było interwencji publicznej w sferze społecznej i modelowi państwa opiekuń-
czego, jak w demokratycznych i bardziej rozwiniętych krajach zachodnich. 
Dlatego model pracy socjalnej został zorganizowany wokół potrójnej wiedzy: 
medyczno-sanitaryjnej, prawnej i fundamentów moralnych, przy ograniczo-
nym kształceniu z zakresu nauk społecznych.

Rok 1960 zmienił kierunek działań w sferze pracy socjalnej. Po oficjalnym 
rozporządzeniu z roku 1956 szkolenia z zakresu pracy socjalnej zyskały wyż-
szy status w oświacie, a okres kształcenia wydłużył się do 4 lat. Równolegle do 
konsolidacji klasycznych metod pracy socjalnej, zwłaszcza pomocy społecznej, 
w zakresie programu nauczania istotny był postęp związany z wprowadze-
niem nauk społecznych oraz różnych metod w pracy socjalnej: studium przy-
padków, grupy roboczej i pracy ze społecznością.
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W 1974 roku rewolucja 25 kwietnia zainaugurowała nowy etap służby 
socjalnej w Portugalii – wprowadziła ona instytucjonalne, kulturowe i ide-
ologiczne przemiany, zgodne z demokratycznym klimatem wolności ideolo-
gicznej i kulturowej. W tym nowym kontekście kształcenie z zakresu pracy 
socjalnej było pod silnym wpływem latynoamerykańskiego ruchu rekoncep-
tualizacji i marksistowskiej teorii społecznej, która doprowadziła do zwery-
fikowania celów i charakteru klasycznych metod pracy socjalnej. Przyjęto 
zintegrowane i kompleksowe podejście do tworzenia kursu i sylwetki pra-
cownika socjalnego (Branco, 2009). Doprowadziło to do oficjalnego uznania 
tytułu licencjata w pracy socjalnej we wrześniu roku 1989.

Rok 1990 zapoczątkował nowy okres transformacji w służbie socjalnej 
jako działalności akademickiej w Portugalii. W zakresie programów szkole-
nia i programów nauczania odnowione zostały ich wytyczne poprzez plurali-
styczne poglądy krytyki społecznej i systemowe modele interwencji. 

Pierwsze studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej zostały stworzone 
w 1995 roku, a pierwszy program studiów doktoranckich rozpoczął się w roku 
2003. Praca socjalna stopniowo zyskała status akademicki wraz z utworze-
niem, w wielu uczelniach (zarówno publicznych, jak i prywatnych), magi-
sterskich studiów podyplomowych przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów 
pracy naukowej z zakresu praktyk i polityk społecznych. Jedną z charaktery-
stycznych cech obecnego stanu służby socjalnej w Portugalii jest wykładniczy 
wzrost liczby absolwentów w stosunkowo krótkim czasie: około 10 335 stu-
dentów ukończyło studia w latach 1993–2009 (Branco, 2009; Martins i Tomé, 
2008).

3. ROLA SUPERWIZJI W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA  
Z ZAKRESU PRACY SOCJALNEJ W PORTUGALII

Superwizja stanowi doskonałą przestrzeń do kształcenia i rozwoju zawo-
dowego pracowników socjalnych. W zakresie nauczania superwizja zapewnia 
studentom pierwsze podejście do życia zawodowego. Poświęcona jest głów-
nie rozwijaniu ich zdolności do rozumienia poziomów abstrakcji, które stają 
się coraz bardziej konkretne poprzez codzienne doświadczenia, i wyposaża 
uczniów w narzędzia i umiejętności do przyjmowania postawy refleksyjnej 
w wykonywania zawodu.

W zakresie rozwoju zawodowego superwizja dotyczy pomocy w rozwijaniu 
umiejętności krytycznego i niezależnego myślenia oraz zdolności do badania, 
planowania, realizacji i oceny interwencji.
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Podobnie jak w wielu innych krajach, włączenie elementu praktyki w pro-
gramy pracy socjalnej stało się powszechną praktyką w Portugalii. Praktyka 
polega zazwyczaj na triadzie: superwizor akademicki, superwizor branżowy 
i student.

W Portugalii nie istnieje standard krajowego modelu superwizji. Każda 
szkoła lub uczelnia przyjmuje podejście do superwizji, które uznaje za naj-
bardziej odpowiednie na poziomie akademickiego i zawodowego doświad-
czenia superwizorów. Odzwierciedla to różne modele opisane w literaturze 
z zakresu opieki, o wykorzystaniu metod i stylów superwizji, które najlepiej 
odpowiadają doświadczeniom i umiejętnościom superwizorów: …różnorodne 
modele superwizji powinny być przedstawione jako różne opcje w celu zapewnienia potrzeb 
pracowników zamiast wykorzystania tylko jednego z nich (Tsui i Ho, 1997, s. 192).

Którykolwiek model zostanie przyjęty, superwizorzy muszą zawsze brać 
pod uwagę fakt, że niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia 
zawodowego pracowników socjalnych, należy uznać ich za dorosłych. Super-
wizja dotyczy edukacji dorosłych. Oprócz cech biologicznych i fizycznych 
dorośli mają pewne wspólne cechy jako osoby uczące się: posiadają zbiór oso-
bistych teorii wywodzących się z doświadczenia, są skoncentrowani na pro-
blemie, zorientowani na wyniki, samosterowni i poszukujący praktycznego 
zastosowania wiedzy (Cross, 1981; Merriam i Cunningham, 1989;  Merriam 
i Caffarella, 1991). Ważne jest jednak, by pamiętać o różnicy pomiędzy 
superwizorem edukacyjnym w czasie studiów i praktyki na bardzo wczesnym 
etapie kariery a superwizorem praktycznym, który zajmuje pozycję specjali-
sty. Dla pierwszego istotne będą kwestie techniki i osobistego odczuwania, 
natomiast doświadczeni praktycy prawdopodobnie bardziej będą skupiać się 
na kwestiach relacji dynamicznych, wybierając opcje interwencji i być może 
będą też odczuwać frustrację i rutynę w stosunku do klientów (Page i Wosket, 
1994, s. 2).

Są to ramowe zasady dotyczące praktyki superwizji w pracy socjalnej 
w Portugalii. Ogólny trend to pomoc stażystom w rozwoju kompetencji słu-
żących refleksji krytycznej i autonomii zawodowej, zgodnie z modelem reflek-
syjnego praktyka według Donalda Schöna (1983, 1987).

4. PODEJŚCIA DO SUPERWIZJI

Tradycyjna polityka superwizji odnosi się do trzech lub czterech funkcji, 
w tym: modelu zarządzania, rozwoju zawodowego, wsparcia emocjonalnego, 
a także, w niektórych przypadkach, mediacji. Modele Alfreda Kadushina 
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(1976) i Brigid Proctor (1987), przedstawione w poniższej tabeli są przykła-
dami ilustrującymi podejścia superwizyjne w dziedzinie pracy socjalnej.

Tabela 1. Tradycyjne modele superwizji w pracy socjalnej

Model Alfreda Kadushina (1976) Model Brigid Proctor(1987)

–  Superwizja administracyjna: prawidłowe, 
skuteczne i właściwe wdrażanie polityki 
i procedur 

–  Superwizja normatywna: 
utrzymanie standardów 
zawodowych i zarządzania 

–  Superwizja wspomagająca: poprawa 
morale i zadowolenia z pracy

–  Superwizja wzmacniająca: 
wsparcie i zmniejszenie stresu

–  Superwizja edukacyjna: rozwój wiedzy, 
postaw i umiejętności niezbędnych do pracy

–  Superwizja formalna: rozwój 
wiedzy i umiejętności

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie superwizji administracyjnej lub normatywnej podstawowym 
celem jest zapewnienie przestrzegania polityki i procedur, a głównym pro-
blemem jest skuteczne i właściwe ich wdrażanie. Superwizor dostaje władzę 
w celu nadzorowania pracy superwizowanego.

W superwizji wspomagającej lub wzmacniającej głównym celem jest 
poprawa morale i satysfakcji z pracy, czyli pomoc pracownikom w radzeniu 
sobie ze stresem związanym z pracą i zapewnieniem zadowalającej usługi 
klientom.

Głównym celem superwizji edukacyjnej lub formalnej jest rozwijanie wie-
dzy na temat postaw i umiejętności niezbędnych do pracy poprzez zachęcanie 
do refleksji. Kadushin (1976) twierdzi, że funkcja administracyjna i  edu-
kacyjna superwizji skupia się na potrzebach instrumentalnych, natomiast 
superwizja wspomagająca dotyczy ekspresji potrzeb.

Tony Morrison (2005) z kolei zaproponował model zintegrowany, który 
jest przeznaczony do zapewnienia wielowymiarowych ram dla praktyki super-
wizji (rysunek 1).

Model Morrisona łączy cztery funkcje superwizji: zarządzanie, mediację, 
rozwój i wsparcie osobiste, z refleksyjnym cyklem superwizji: doświadcze-
niem, refleksją, analizą i planowaniem działań, skupiając się na potrzebach 
i priorytetach różnych stron: użytkowników usług, pracowników, organizacji 
i partnerów.
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Rysunek 1. Zintegrowany model superwizji

Wsparcie Mediacje

Zarządzanie Rozwój

Użytkownicy usług
Personel

Organizacje
Partnerzy

Doświadczenie

4 x 4 x 4  MODEL

Analiza

Refleksja
Plany

+ Działania

Źródło: Morrison, 2005.

Literatura jest bogata w taksonomie modeli superwizji. Na przykład Ben 
M. Harris (1998) w zakresie kształcenia nauczycieli nawiązuje do sześciu 
wyróżniających się modeli superwizji: klinicznego, diagnostycznego, szko-
leniowego, programów nauczania, organizacji i planowania, oceny. Alter-
natywny sposób opisujący praktykę superwizji, przyjęty został przez Isabel 
Alarcão i José Tavaresa (2003), gdzie przedstawione są różne podejścia 
i modele superwizji w dziewięciu scenariuszach: imitacja branży, odkrywczo-
-edukacyjny, behawioralny, kliniczny, psychopedagogiczny, personalistyczny, 
refleksyjny, ekologiczny i dialogiczny. 

U podstaw różnych podejść do superwizji leżą rozmaite koncepcje teo-
retyczne, relacje pomiędzy praktyką, szkoleniami i badaniami naukowymi, 
sposoby przekazywania wiedzy, role superwizowanych i superwizorów, 
podziały szkoleń (nabycie konkretnych umiejętności i technik w celu realiza-
cji konkretnego celu) i edukacji (proces rozwojowy skupia się na wiedzy i na 
bardziej abstrakcyjnych otwartych koncepcjach oraz zaangażowaniu metapo-
znawczych umiejętności).

5. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO SUPERWIZJI  
– PROPOZYCJA

U podstaw tradycyjnych sposobów przedstawiania superwizji maluje się 
obraz traktowania superwizowanych głównie jako odbiorców wiedzy i umie-
jętności, skoncentrowany na formalnej roli superwizora jako źródła wiedzy, 
a nie pomocnika w praktyce refleksji krytycznej. Ponadto położenie nacisku 
na funkcję niewiele mówi o procesie superwizji. Dlatego szersze perspektywy 
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alternatywnych możliwości mogą być przydatne do dyskusji na temat super-
wizji w pracy socjalnej.

Wspólne dla różnych ram jest włączenie superwizji klinicznej jako wzoru 
odrębnego od innych. W kategoriach pojęciowych i strukturalnych zawiera 
ona wszystkie elementy i atrybuty modelu, tzn. ma stanowcze wymagania co 
do realizacji celów praktycznych, którym modele mają służyć. Początkowo, 
opracowana w roku 1950 przez profesorów Uniwersytetu Harvarda (Morrisa 
Cogana i Roberta Andersona) superwizja kliniczna, łączyła elementy obser-
wacji obiektywnych i naukowych aspektów coachingu kolegialnego, planowa-
nia racjonalnego i nauki poprzez pytania. W oryginalnych wersjach model 
zawierał filozoficzne podstawy, cele, zasady oraz kroki do realizacji (patrz 
Cogan, 1973; Goldhammer, 1969).

Propozycja systemowego podejścia do superwizji przedstawiona w niniej-
szej pracy została opracowana na bazie teoretycznych i metodologicznych 
zasad superwizji i modeli opisanych w literaturze. Opiera się ona na przeko-
naniu, że podejście kliniczne ma szczególny potencjał jako efektywny proces 
świadczenia wsparcia emocjonalnego, a także, że wdrażanie podejścia reflek-
syjnego stosowanego systematycznie jest środkiem trwałego rozwoju zawo-
dowego.

Tabela 2. Systemowe podejście do superwizji 

FAZY ETAPY

Zaangażowanie 1. Informowanie superwizowanych o procesie superwizji
2. Omawianie planu superwizji

Cykle superwizji 1. Zrozumienie kontekstu
2. Preobserwacja
3. Obserwacja
4. Analiza danych
5. Konferencja 

– omawianie wyników superwizji podczas interwencji
– przygotowanie zaleceń do poprawy
– ocena procesu superwizji
– ustalanie kolejnego cyklu spotkań 

Źródło: Reis-Jorge, 2012a, 2012b.

Założenia leżące u podstaw systemowego podejścia są dwojakie. Po pierw-
sze uznanie, że ludzie i zadania są współzależnymi elementami systemu. 
System ten może być rozumiany jako zestaw elementów, dynamicznie połą-
czonych w celu osiągnięcia określonego celu, działający na podstawie wie-
dzy teoretycznej i doświadczeń, danych, zasad etycznych, by zapewnić usługę 
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społeczną. Po drugie, w przeciwieństwie do „redukcjonistyczno-mechanistycz-
nego” rozumowania (które nie zapewnia wystarczającej liczby parametrów 
dla rozwoju człowieka), obraz z systemowego rozumowania jest jednym ze spo-
sobów podejścia do rzeczywistości, który łączy racjonalność naukową z ludzką 
podmiotowością.

Jak przedstawiono w tabeli 2. systemowe podejście rozwija się w dwóch 
fazach, po kilka etapów każda.

Faza I – zaangażowanie – występuje przed superwizją i ma na celu usta-
nowienie zasad i zobowiązań w odniesieniu do kolejnego etapu. Wiąże się to 
z następującymi działaniami:
1. Informowaniem superwizowanych o procesie superwizji: metodologią, 

celami i oczekiwanymi wynikami ogólnymi, 
2. Omówieniem planu superwizji, który określa harmonogram i rodzaj 

udzielanej pomocy.
Faza II składa się z pięciu elementów cyklu superwizji, która rozwija się 

w następującej kolejności:
1. Zrozumienie kontekstu – na tym pierwszym etapie superwizji groma-

dzone są istotne informacje, aby uzyskać ogólne pojęcie o społeczności 
(miejska, wiejska, rolnicza lub rybołówcza itp.), superwizowanych (kwali-
fikacje, doświadczenie zawodowe itp.) oraz rodzajach dostępnych środków.

2. Preobserwacja – na tym etapie superwizor i superwizowany spotykają się, 
aby omówić plan interwencji (przydatność i zakres celów, metod i pożąda-
nych efektów, jak również metodologię obserwacji). Superwizor rozważa 
z superwizowanym zestaw możliwych przewidywanych trudności w trak-
cie interwencji, zawiera sugestie na temat możliwych alternatyw rozwią-
zań oraz omawia następnie składniki cyklu ze szczególnym naciskiem na 
refleksje krytyczne, na wydajność jako element wspierania refleksyjnych 
i krytycznych zdolności superwizowanego. 

3. Obserwacja – w trakcie obserwowania interwencji superwizor zbiera dane, 
które zostaną wykorzystane do późniejszej dyskusji. Superwizor może szu-
kać takich aspektów, jak efektywne wykorzystanie metodologii, struktury 
interwencji, komunikacji/interakcji, empatii itp. Proces obserwacji włącza 
m.in. obserwację bezpośrednią, obserwacje poprzez audio lub nagrania 
wideo oraz żywe obserwacje.

4. Analiza danych zarówno superwizora, jak i superwizowanego opisuje 
myśli i opinie o skuteczności interwencji. Superwizor decyduje o głównych 
obszarach uwag i wybiera aspekty dla poprawy w kolejnym cyklu. Super-
wizowany z kolei przedstawia ocenę interwencji i przygotowuje notatki do 
dyskusji z superwizorem. Pozytywne i negatywne aspekty interwencji są 
omawiane w następnym etapie.
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5. Konferencja 
– Omówienie wyników superwizowanego podczas interwencji nie jest wyłącz-

nie receptą lub przepisem na zweryfikowanie i ocenę w superwizji. 
Superwizor przedstawia komentarze na temat interwencji superwizo-
wanego, przedstawia wnioski i głębsze sądy mające znaczenie.

– Przygotowanie zaleceń dla poprawy – to jest kluczowy moment cyklu super-
wizji, ponieważ przedstawia pożądaną jakość interakcji. Superwizor 
sugeruje superwizowanemu obszary konsolidacji i poprawy, by super-
wizowany uzyskał jak najwyższy poziom umiejętności. Rozwojowy cha-
rakter superwizji wymaga procesu przejścia na ciągły, świadomy sposób 
przewidywania niezbędnych umiejętności superwizowanych do pogłę-
bienia wiedzy i poprawy praktyki.

– Ocena procesu superwizji, jak w poprzednich etapach, jest ważnym 
momentem zachęcającym do zdobywania zdolności refleksyjnych 
i  oceniających. Refleksja jest użytecznym sposobem odkrywania sie-
bie w superwizji, czyli sposobem szacowania reakcji superwizowanego 
w sytuacji superwizji, które mogą mieć wpływ na wynik.

– Ustalenia następnej sesji superwizji można uznać za ustalanie instruktażu 
cyklu superwizji. Ważne jest, aby upewnić się, że superwizowany pozo-
staje w zgodzie z wnioskami i zaleceniami, jest pewny siebie w wyko-
nywanej pracy oraz, że jest gotowy do przygotowania następnego cyklu 
superwizji.

6. ZAKOŃCZENIE

Superwizja jest pojęciem szerokim. Nie ma jednej i jednoznacznej teorii. 
Superwizorzy kierują się różnymi modelami superwizji i rozmaitymi zasa-
dami teoretycznymi. Wszystkie modele charakteryzują się wspólnym zaan-
gażowaniem na rzecz poprawy praktyki zawodowej i programów polityki 
społecznej, a także zawierają podstawowy zestaw zasad etycznych i prawnych, 
który superwizorzy muszą przestrzegać w celu: 
1. Zapewnienia praw klientów w kwestii bezpieczeństwa i samodeterminacji.
2. Zapewnienia uczestnikom odpowiedniego rozwoju zawodowego.
3. Spełnienia wymagań zamawiających superwizję agencji i organizacji. 

Systemowe podejście do superwizji w niniejszej pracy ma jeszcze dwie 
inne cechy: zdolność adaptacyjną i elastyczność. Z jednej strony ma być ona 
dostosowana do różnych kontekstów dydaktycznych szkół wyższych, gdzie jej 
realizacja może zostać uznana za istotną. Z drugiej strony jest podatna na 
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stosowanie różnych stylów i środków superwizyjnych w odniesieniu do cech 
szczególnych sytuacji (cele, focus, poziom rozwoju studentów i praktyków).

Z funkcjonalnego punktu widzenia podejście systemowe może służyć dwóm 
głównym celom: może być używane jako metodologiczne podejście do praktyk 
superwizyjnych lub też w ramach badań superwizji w zakresie szkolnictwa 
wyższego w całości, a zwłaszcza w społecznych programach pracy socjalnej.

To może okazać się szczególnie przydatne w momencie, gdy …przekonywa-
nie do zwiększenia [liczby] praktyk badawczych jest powszechne, tak jak wszystkie nauki 
społeczne czekają na przeniesienie badań do zadań priorytetowych (Phillips, MacGiol-
lari i Callaghan, 2012, s. 785), oraz dla funkcjonowania edukatorów i  stu-
dentów w środowisku, które jest oparte na badaniach (Hunt, 2011, s. 44) 
i rozwija kompetencje niezbędne do dociekliwej postawy w trakcie ćwiczeń 
i ciągłego, pełnego ciekawości rozwoju zawodowego.
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UGO DE AMBROGIO

Superwizja pracy socjalnej we Włoszech

1. WPROWADZENIE

Z powodu kryzysu instytucyjnego i społeczno-ekonomicznego we Włoszech 
następuje ograniczenie wydatków publicznych oraz zamykanie licznych pro-
jektów, powodując wzrost potrzeb społecznych. W takiej sytuacji nie jest 
łatwo mówić o superwizji, ponieważ rozpowszechniony utylitaryzm zmierza 
obecnie ku odłożeniu jej na dalszy plan, uważając superwizję za zbyteczną, 
a zatem przeznaczoną do ograniczenia i zapomnienia.

Uważam, podobnie jak wielu innych uważnych obserwatorów, że w tak 
niełatwych dla pracowników momentach korzystne jest inwestowanie w edu-
kację i superwizję. Istotnym jest, aby stawić czoło trudnościom wynikłym 
z  kryzysu i móc zapobiegać niebezpiecznym tendencjom prowadzącym do 
obalenia dobrobytu społecznego.

2. SPOSÓB ROZUMIENIA SUPERWIZJI  
W PRACY SOCJALNEJ WE WŁOSZECH

Superwizja w pracy socjalnej pojawiła się pod koniec lat 80. ubiegłego 
wieku, wraz z pierwszymi eksperymentalnymi doświadczeniami skierowa-
nymi w szczególności do pracowników pomocy społecznej. W ciągu dwudzie-
stu lat doświadczenia te uległy zwielokrotnieniu i w tej chwili są zauważalne 
na wielu płaszczyznach.

W ustawodawstwie państwowym nie istnieje definicja superwizji w pracy 
socjalnej, jednakże dostępna jest obszerna definicja w słowniku wydanym 
przez Carocci w 2000 roku (Dizionario di Servizio Sociale, 2000), zredagowanym 
przez Elenę Allegri: System myślenia skoncentrowany na profesjonalnych działaniach, 
w wyodrębnionym specjalnie miejscu i czasie, gdy można odnaleźć poprzez przemyślenia 
prowadzone przez eksperta spoza organizacji wyważony dystans do działań, przeanali-
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zować ze spokojem i opanowaniem charakter emocjonalny i metodologiczny uczestnictwa 
oraz umieścić go w prawidłowym wymiarze w duchu analizy i krytyki. 

Kilka lat później Francesca Merlini i Simonetta Filippini w książce poświę-
conej pracy pracownika socjalnego podają następującą definicję: Proces prze-
myślenia, uczenia się, sprawdzenia i oceny, który kształtuje się poprzez relacje pomiędzy 
profesjonalnym ekspertem i jedną (lub więcej) osobą zatrudnioną w tym sektorze, podczas 
kształcenia się i w czasie działalności zawodowej (Merlini i Filippini, 2007).

Biorąc pod uwagę tego typu spostrzeżenia, okazuje się, że superwizja 
w pracy socjalnej uważana jest za doświadczenie, przy którym trzeba zatrzy-
mać się i zastanowić nad własnymi działaniami, a dzięki udziałowi zewnętrz-
nego eksperta można znaleźć potwierdzenie dla swojego postępowania lub 
wskazówki, jak je zmienić i ulepszyć.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przestrzeń superwizowana, analiza 
i ocena uważane są za odnoszące się do wymiaru emocjonalnego, a zarazem 
metodologicznych działań.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że we włoskiej rzeczywistości, po długim 
czasie licznych doświadczeń ze szkołami publicznymi i prywatnymi oraz na 
skutek wielu przemian, kształcenie pracowników socjalnych (pracowników 
pomocy społecznej, wychowawców) odbywa się na uniwersytetach. Placówki 
te mają specjalny program kształcenia pracowników pomocy społecznej. Są 
to instytuty, które uznają kształcenie i superwizję za nieprzypadkową okazję 
do właściwie zorganizowanej i prowadzonej nauki, która pozwala pracowni-
kom na zastanowienie się nad własnym środowiskiem pracy i sprzyja refleksji 
się nad sposobami indywidualnej pracy.

W takich sytuacjach ważne jest, aby superwizja była prowadzona przez 
zawodowego eksperta, posiadającego fachową wiedzę na ten temat, będącego 
w stanie pobudzić w pojedynczych osobach lub w grupie osób superwizowa-
nych procesy myślenia przynoszące korzyści. Dlatego też superwizja nie jest 
jedynie okazją, w której pracownik zawodowy „wychodzi” realnie ze swojej 
pracy, lecz procesem celowo zorganizowanym i kierowanym.

Taki sposób podejścia można spotkać jedynie w środowisku akademickim, 
w literaturze fachowej czy podczas debat pomiędzy osobami sprawującymi 
superwizję i ekspertami w tej dziedzinie. Jednakże brak jest tego rodzaju 
patrzenia na superwizję w modelach urzędowych, przewidzianych przez wła-
ściwe przepisy prawne. 

To opóźnienie może być przypisane faktowi, że państwowe przepisy 
prawne dotyczące pomocy i polityki społecznej znalazły swoje zakończenie 
dopiero po stu latach oczekiwań w ustawie ramowej, która po sześciu miesią-
cach od zatwierdzenia została w pewnym sensie zdominowana przez reformę 
konstytucyjną z maja 2001 roku, przyznającą w zakresie zagadnień socjalnych 



Superwizja pracy socjalnej we Włoszech 73

wyłączną władzę regionom, co wstrzymało realizowaną reformę, dzieląc ją na 
22 różne wątki. Poza tym ostatnio zauważalne skłonności do cięć socjalnych 
publicznych wydatków przyczyniły się również – na poziomie regionalnym – 
do unikania wprowadzania przepisów prawnych umożliwiających inwestycje, 
gdyż można byłoby interpretować je jako nowe koszty.

Jak już wspomniałem, od kilkudziesięciu lat kształcenie pracowników 
socjalnych zostało wprowadzone na wyższe uczelnie (oraz poparte obowiąz-
kowymi praktykami), a od trzech lat właściwy przepis prawny nakłada na 
pracowników zawodowych wymagania dotyczące corocznego zdobywania 
punktów ECTS poprzez branie udziału w kongresach i konkursach dosko-
nalenia wiedzy. Superwizja nie znalazła jeszcze miejsca w żadnym przepi-
sie prawnym. A zatem dalsze rozważania, nie mają podstawy ustawowej i są 
ograniczone do zdania relacji z debat i z eksperymentalnych doświadczeń 
prowadzonych przez najbardziej świadomych pracowników.

Elena Allegri w roku 2000 podała propozycję możliwych standardów 
definiujących profil superwizora dla zawodów socjalnych. Według autorki 
( Allegri, 2000) dobry superwizor powinien:
– być pracownikiem socjalnym i mieć udokumentowane doświadczenie 

w pracy socjalnej,
– przejść odpowiednie kształcenie, żeby zostać wychowawcą lub superwi-

zorem,
– zgłębić podstawy teorii i metodologii pracy socjalnej,
– dobrze znać siebie samego.

Ta interesująca propozycja będzie jeszcze analizowana w końcowej części 
artykułu.

3. CZEGO DOKŁADNIE DOTYCZY SUPERWIZJA  
W KONTEKŚCIE PRACY SOCJALNEJ?

Instytut Badań Społecznych w Mediolanie (Istituto per la Ricerca Sociale, 
IRS), gdzie sprawuję funkcję dyrektora regionu, od lat pełni rolę agencji 
kształcenia, przeznaczonej szczególnie dla pracowników pomocy społecznej, 
a  w ostatnim czasie umocniła swoją pozycję, przekształcając się w Szkołę 
Instytutu Badań Społecznych Doskonalenia i Kształcenia Pracowników 
Socjalnych.

Głównym celem szkoły jest dostarczanie wiedzy potrzebnej do pełnienia 
w sposób wydajny zawodowej roli pracownika socjalnego. Należy tu zauważyć, 
iż od lat istnieją grupy superwizyjne, nadzorujące takie osoby. Tworząc je, 
proponujemy uczestnikom, aby zwrócili uwagę na:
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– stosunki z obywatelami, adresatami pomocy,
– związki interpersonalne na poziomie politycznym z własnymi przełożo-

nymi i kolegami z pracy,
– świadomość funkcji organizacyjnych obecnych w środowisku zawodowym 

(koordynowanie, zarządzanie grupami, zarządzanie wewnętrzne według 
hierarchii, własna organizacja, funkcje przedstawicielskie w stosunku do 
innych instytucji i organizacji),

– fachowość w zakresie projektowania, zarządzania i ewaluacji,
– świadomość istniejących powiązań natury etycznej w obrębie własnego 

zawodu.
W tej perspektywie Szkoła Instytutu Badań Społecznych Doskonalenia 

i Kształcenia Pracowników Socjalnych w swoich działaniach dotyczących 
superwizji stawia sobie za zadanie: zebranie i analizę doświadczeń, poznawa-
nie nowych odniesień teoretyczno-metodologicznych, przeprowadzanie prób 
oraz opracowanie naukowe wszystkich pojawiających się możliwych zmian. 

Innymi słowy, cykle spotkań superwizyjnych pozwalają na badanie moż-
liwych skutecznych strategii w relacji z pojedynczymi użytkownikami, 
z kolegami z pracy i współpracownikami czy z grupami oraz na zdefiniowa-
nie strategii mających na celu ulepszenie procedur zawodowych, spójnych 
z nowymi scenariuszami zmian. 

Analizując działania, które nasza szkoła podjęła w ostatnich pięciu latach, 
doszliśmy do wniosku, że superwizja dotycząca pracy pracowników socjalnych 
i wychowawców (w superwizji grupowej i niekiedy indywidualnej), przewijała 
się w około 70% przypadków, z jakimi mieliśmy do czynienia.

Odnosząc się do kategoryzacji zaproponowanej przez Caffarena (2010) 
wypada podkreślić, że mówiąc o superwizji zawodowej, mamy na myśli super-
wizję proponowaną jednorodnym zawodom, prawie zawsze grupową, która 
skłania do zastanowienia się i do zmian związanych z wykonaniem pracy 
zawodowej przez jednostkę. Superwizja dotycząca pracy zespołowej i grup 
wielozawodowych (przy superwizji grupowej) to około 25% przypadków, jakie 
pojawiły się w naszej pracy.

Mówiąc o superwizji projektowej i ewaluacyjnej, chodzi o superwizję 
zespołów współpracowników i partnerstw w momencie, gdy realizują poszcze-
gólne projekty, gdzie rodzi się potrzeba kontrolowania sytuacji i sprawdzania 
okresowo przebiegu projektu. Najważniejsze jest określenie różnic pomiędzy 
tym co „stwierdzone”, „zapowiedziane” i „faktycznie” obecne w projektach 
i ponowne ukierunkowanie.

W naszej pracy spotykamy się również z rzadziej określaną superwizją, 
która dotyczy pracy koordynatorów (superwizja grupowa) i kierowników 
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(superwizja indywidualna), co zdarzyło się w około 5% przypadków, z jakimi 
mieliśmy do czynienia.

Superwizja organizacyjna lub ta proponowana zespołom czy dotycząca 
określonych ról (szef, koordynator, kierownik) ma na celu badanie organizacji 
w grupach. Ma wspierać rozwój kompetencji płynących z badania doświad-
czeń związanych z pełnioną funkcją oraz znaleźć sposoby na ulepszenie samej 
organizacji.

Biorąc od uwagę stronniczość danych, pochodzących wyłącznie z jednego 
źródła, jakim jest nasza szkoła, zauważa się wyraźną przewagę próśb o super-
wizję ze strony pracowników społecznych, takich jak pracownicy socjalni czy 
wychowawcy.

Grupa pracowników mających zbieżne obowiązki zawodowe wydaje się 
być najbardziej wrażliwa i zmotywowana do wdrażania superwizji. Wynika to 
z faktu, że konfrontacja i dyskusja o własnych doświadczeniach jest łatwiejsza 
między osobami równymi sobie, niż porównania z innymi z osobami wykonu-
jącymi inny zawód lub osobami na innym poziomie organizacyjnym. 

Znacząca, lecz trochę rzadziej spotykana jest prośba o superwizję pro-
jektową i ewaluacyjną, pochodzącą od zespołów wykonujących różne zawody. 
W tej sytuacji należy bardzo rozważnie podejmować decyzje dotyczące prowa-
dzenia superwizji międzybranżowej (pomiędzy osobami o różnych zawodach 
biorącymi w niej udział).

Superwizja organizacyjna ze strony kierownictwa i koordynatorów pojawia 
się sporadycznie, tak jakby osoby na tym poziomie organizacyjnym uważały ją 
(moim zdaniem błędnie) za narzędzie bardziej pasujące do pracowników na 
niższym poziomie organizacyjnym, a nie do nich samych.

4. KTÓRY SKUTECZNY MODEL SUPERWIZJI  
MOŻNA DORADZIĆ?

Jak wcześniej powiedziano, we Włoszech nie istnieje jeden model kształce-
nia superwizorów. Uniwersytety oprócz pewnych eksperymentalnych doświad-
czeń nie opracowały jeszcze ściśle określonego projektu. Stowarzyszenia 
zawodowe również nie posiadają na tę chwilę żadnej konkretnej koncepcji.

Stworzyliśmy zatem model superwizora, który doprowadził nas do usta-
lenia pewnych reguł dotyczących standardów przy wyborze naszych super-
wizorów. Chcielibyśmy go zasugerować tym, którzy znajdą się w potrzebie 
przygotowania superwizji dla pracowników pracy socjalnej. Według naszych 
doświadczeń superwizja:
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– jest procesem odbywającym się z udziałem określonych uczestników, 
w danym miejscu i czasie, na skutek zawartej wcześniej umowy, 

– opiera się na konkretnej teorii,
– odbywa się w sposób złożony z wielu współzależnych od siebie aspektów 

ulegających zmianom,
– wymaga: 

• rozwoju kompetencji i szacunku do samego siebie,
• zbudowania własnej tożsamości zawodowej,
• zdolności połączenia takich aspektów, jak kreatywność, własny styl 

i samowystarczalność.

Rysunek 1. Który model zasugerować? Etapy superwizji

II faza:
Wyjaśnienia i pytania

IV faza:
Zmiana przyszłych strategii

VI faza:
Krystalizacja

I faza:
Kontrakt

III faza:
Analiza i dyskusja grupowa

V faza:
Nakierowana informacja zwrotna

Źródło: Casartelli, 2012.

Zasugerowane powyżej podejście zakłada, że superwizja składa się  
z 6 faz: 
I faza: umowa pomiędzy superwizorem a superwizowanymi (jednostka lub 

grupa),
II faza: opowiedzenie o doświadczeniach (przypadkach) do analizy i pytania 

zadawane superwizorowi lub grupie superwizorów,
III faza: analiza przypadku i dyskusja w grupie, której celem jest wyszczegól-

nienie fundamentalnych punktów,
IV faza: identyfikacja strategii przyszłych zmian, 
V faza: zwrócenie zainteresowanemu ewaluacji superwizora oraz grupy 

w celu zasugerowania mu nowych, odpowiednich postaw i zachowań,
VI faza: ustalenie i naświetlenie informacji wynikających z analizy przy-

padku, mających znaczenie dla całej grupy.
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Rysunek 2.  Który model zasugerować? Stosunek superwizora w poszczegól-
nych fazach superwizji

II faza:
Identyfikacja
kluczowych punktów

IV faza:
Identyfikacja i rozwój
kierunku zmian

VI faza:
Zapewnienie dokumentacji pisemnej tak
aby zachować pamięć o wykonanej pracy

I faza:
Stworzyć przejrzysty
i odpowiedni kontrakt

V faza:
Utrzymywanie
równowagi w relacjach

III faza:
Skuteczny kontrakt emocjonalny z osobą
zajmującą się przypadkiem oraz z grupą

Zapewnienie wszystkim uczestnikom
superwizji odpowiedniego zabezpieczenia

Źródło: Casartelli, 2012.

I faza: ustalenie jasnej i stosownej umowy,
II faza: zidentyfikowanie kluczowych punktów,
III faza: skuteczny kontakt emocjonalny z osobą, która przedstawia problem 

oraz z grupą; Upewnienie się, że osoba, która przedstawia problem, grupa 
i użytkownicy, są odpowiednio chronieni,

IV faza: określenie kierunku rozwoju i zmian,
V faza: utrzymanie równych stosunków,
VI faza: zwrócenie uwagi na pisane teksty, aby w przyszłości można było się 

do nich odnieść.
W omawianym procesie superwizji bardzo istotna jest także postawa 

superwizora w poszczególnych fazach.
I faza: Ustalenie jasnej i stosownej umowy. Postawa superwizora ma 

sprzyjać procedurze wyjaśnienia i zrozumienia potrzeb superwizowanych, aby 
dojść do „wyraźnego, obustronnego zaangażowania” (Berne, 1966). Wymaga 
od superwizora przedstawienia celów wszystkich uczestników (wraz z nim 
samym), zrozumiałości w ich objaśnieniu oraz zdefiniowania celów jako moż-
liwych do osiągnięcia i zauważalnych dla wszystkich.

II faza: Zidentyfikowanie kluczowych punktów. W tej fazie superwizor 
próbuje zrozumieć, poprzez konkretne pytania, w czym faktycznie tkwi 
problem superwizowanego. Próbuje ustalić kierunek analizy, przeprowa-
dzić ją i właściwie ocenić środki umożliwiające przezwyciężenie istniejących  
przeszkód.

III faza: Określenie skutecznego kontaktu emocjonalnego (empatia) 
i zwrócenie uwagi na to, aby osoba przedstawiająca problem, grupa i użyt-
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kownicy byli odpowiednio chronieni. W tej fazie uwaga superwizora zwrócona 
jest na rozwój empatii. Równolegle konieczne jest, aby superwizor brał pod 
uwagę zasadę „przede wszystkim nie szkodzić”, jak również ryzyko wyrządze-
nia szkód superwizowanemu i klientom lub np. obywatelom korzystającym 
z jego interwencji.

IV faza: Określenie kierunku rozwoju i zmian. W tym miejscu wskazane 
jest rozpoczęcie poszukiwań innych metod interwencji w konkretnym stu-
dium przypadku, które dostarczą konkretnych bodźców, wskazówek i zaleceń, 
będąc przydatne we właściwym wypełnianiu obowiązków w przyszłości.

V faza: Utrzymanie równowagi w relacji. Superwizor jest zobowiązany 
podczas całego procesu superwizji utrzymywać z rozmówcami relacje oparte 
na równowadze i szacunku. W analizie transakcyjnej ta relacja nazywana 
„OKness” wychodzi z założenia, że „każdy jest w porządku”, czyli, że wszyscy, 
zarówno „ty”, jak i „ja”, posiadamy godność właściwą każdemu człowiekowi, 
ja akceptuję siebie samego w sobie i ty akceptujesz siebie samego w tobie. 
Ja nie jestem ponad tobą, a ty nie jesteś ponad mną. Zgodnie z tym uwaga 
będzie skierowana na nadanie naszym relacjom szczególnego charakteru 
wzajemnego szacunku i uwagi drugiej osoby. Innymi słowy, oznacza to przyję-
cie zasady, że każdy ma zdolność do myślenia i jednocześnie każdy jest odpo-
wiedzialny za swój własny los. Z filozofii tej wypływa podejście superwizora 
w stosunku do superwizowanych, które jest zorientowane na poszanowanie 
wolności i godności innych oraz na ich akceptowaniu, bez uprzedzeń, takimi 
jakimi są.

VI faza: Krystalizacja. W ostatniej fazie uwaga superwizora jest skupiona 
na zaproponowaniu i zdefiniowaniu (na przykład przy pomocy plakatu) 
nowych metod działania w studium przypadku, które przy okazji stymulują 
rozwój kultury zawodowej i pasji związanej z wykonywaniem zawodu.

5. KOMPETENCJE I SZKOLENIE SUPERWIZORA

Do umiejętnego wprowadzenia powyższego modelu w życie niezbędne 
jest, aby superwizor posiadał, rozwijał oraz łączył wiele umiejętności i zdol-
ności. Najważniejsze z nich to:
– kompetencje w obszarze pracy socjalnej, oparte na wcześniejszym przy-

gotowaniu zawodowym w tej dziedzinie oraz na ciągłym śledzeniu  
zmian,

– bycie ekspertem w obszarze relacji lub posiadanie wysoko rozwiniętych 
umiejętności negocjacyjnych, mediacyjnych i kwalifikacji do prowadzenia 
spokojnego dialogu,
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– bycie otwartym na nieoczekiwane sytuacje oraz zdolnym do proponowania 
rozwiązań, które motywują klientów do wprowadzania zmian,

– dobra znajomość samego siebie, posiadanie silnej i stabilnej osobowości.

6. KTÓRY MODEL SUPERWIZJI ZASUGEROWAĆ? 
MOŻLIWA ŚCIEŻKA

Działając przez dłuższy czas i doskonaląc naszą wrażliwość i umiejętno-
ści, stopniowo przyzwyczailiśmy się do rekrutowania i wybierania naszych 
superwizorów na podstawie wymienionych poniższych kryteriów, które pokry-
wają się z niektórymi sugerowanymi przez Elenę Allegri i wymienionymi 
w początkowej części tego artykułu. Jednakże przede wszystkim wypływają 
one z naszych osobistych doświadczeń szkoleniowych.

Doświadczenie w pracy socjalnej. Wymagamy, aby każdy superwizor posia-
dał przed rozpoczęciem pracy w charakterze superwizora przynajmniej pię-
cioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pracy socjalnej, jako operator, 
projektant, konsultant lub trener.

Konieczność udziału w cyklu szkoleń (rocznym lub dwuletnim), posiada-
nie tytułu magistra lub ukończenie kursu doskonalącego poświęconego zada-
niom właściwym dla superwizora, w czasie którego można ukształtować lub 
udoskonalić własne umiejętności relacyjne, zdolność empatii, analizy przy-
padków oraz przywództwa w grupie.

Po wstępnym okresie przyznajemy superwizorom dwuletnią czasową akre-
dytację, która pozwala im sprawować funkcję superwizora w trakcie szkolenia 
i w tym samym czasie być superwizowanym w czasie sprawowania tej funkcji.

W tym czasie zdobywają pierwsze doświadczenia w sprawowaniu funkcji 
superwizora, w początkowej fazie pod kontrolą doświadczonych superwizo-
rów, a na późniejszym etapie kierując własnymi grupami. Okresowi temu 
towarzyszy cykl kontroli pracy superwizorów (przez dwa lata). Każdy super-
wizor bierze udział w regularnych spotkaniach w bezpiecznym środowisku, 
prowadzonych przez doświadczonego superwizora, w czasie których nabywa 
doświadczenia w superwizowaniu (poprzez prezentacje studium przypadków, 
role-playing i symulacje) oraz wymienia doświadczenia z innymi kolegami.

W trakcie szkolenia wymagane jest także prowadzenie osobistej analizy, 
służącej lepszemu poznaniu samego siebie i rozwijaniu umiejętności kiero-
wania własnymi emocjami. Umiejętności te, jak była mowa wcześniej, są bez-
względnie wymagane od osoby mającej pełnić funkcję superwizora. 

Po zakończeniu szkolenia przyznajemy superwizorom ostateczną akredy-
tację, która nie zamyka możliwości eksperymentowania na równi z innymi 
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kolegami w swoich środowiskach roboczych, kontrolowania się i nieustannego 
oceniania w trakcie wypełniania delikatnej, choć jednocześnie satysfakcjonu-
jącej i fascynującej roli. 
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SYNNÖVE KARVINEN-NIINIKOSKI 

Profesjonalna i refleksyjna superwizja  
pracy socjalnej – przykład Finlandii

1. WPROWADZENIE

Superwizja w pracy socjalnej zarówno w formie tradycyjnej, jak i współ-
czesnej jest istotna dla dobrego samopoczucia i prawidłowego rozwoju zawo-
dowego pracowników socjalnych. Superwizja jest również ważna w rozwoju 
profesji z dziedzin socjalnych w przyszłości oraz praktyk zawodowych, a także 
w kontekstach organizacyjnych. Treść artykułu opiera się na wcześniejszych 
publikacjach autora z zakresu superwizji pracy socjalnej, jego refleksjach na 
temat własnej praktyki zawodowej oraz lekturze różnorodnych naukowych 
publikacji międzynarodowych i czasopism, wydawanych w języku angielskim 
w latach 1999–2013. Wcześniejsze badania i publikacje odnoszące się do tych 
samych tematów sięgają roku 1985 i były opublikowane w języku fińskim lub 
szwedzkim.

2. OBIETNICE PROFESJONALNEJ SUPERWIZJI

Wsparcie indywidualne i nauka radzenia sobie w miejscu pracy w całej jej 
złożoności i zachodzących zmianach są stałymi celami superwizji sięgającymi 
pierwszych lat wykonywania zawodu z zakresu pracy socjalnej, czyli początku 
XX wieku. Już wtedy zostały zauważone główne jej elementy i mocne strony 
– emocjonalne oraz wzajemne wsparcie, nauczanie i uczenie się dzięki prak-
tyce i zdobywaniu doświadczenia, rozwijanie umiejętności administrowania 
i bezpośrednich cech praktycznych w pracy zawodowej, doradztwa i udziela-
nia wskazówek w trudnych sprawach. Te wczesne praktyki superwizyjne były 
również drogą do stworzenia i dalszego rozwoju edukacji pracy socjalnej. Dziś 
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refleksyjna praktyka i nauczanie są ideałami elementarnych metod postępo-
wania oraz modeli pracy socjalnej i superwizji. 

Superwizja zawsze była uważana za niezbędną w wyzwaniach związanych 
z obciążeniami emocjonalnymi, z trudnościami intelektualnymi i społecznymi 
dotyczącymi wykonywanej pracy z zakresu praktyki socjalnej, jako metoda 
radzenia sobie z problemami emocjonalnymi oraz stresem pojawiającym się 
w trakcie odbywania praktyk. Współcześnie superwizja rozszerza swój zakres 
oddziaływania na kilka innych zawodów, kierując się tymi samymi celami, ze 
szczególnym naciskiem na promowanie radzenia sobie ze stresem w ramach 
warunków pracy.

Jednym z głównych współczesnych wyzwań na styku pracy zawodowej 
i życia codziennego jest nieustannie rosnąca potrzeba działań doskonalących, 
zarówno przy odświeżaniu praktyk już przeprowadzanych, jak i przy wprowa-
dzaniu do kursów różnych innowacji. Potencjał pracowników jako ekspertów 
w rozwoju własnej pracy i zdobywaniu wiedzy dotyczącej najlepszych sposo-
bów wykorzystania swoich zasobów jest potwierdzony zarówno przez teorię 
przywództwa i zarządzania, jak i nauki mówiące o skutecznym uczeniu się 
organizacji. Refleksyjna, a nawet odruchowa praktyka wynika z konteksto-
wej, empirycznej i emocjonalnej wiedzy oraz prawidłowości procesu uczenia 
się. Kontemplacyjne i innowacyjne podejście w trakcie zdobywania wiedzy są 
kluczowymi elementami nauki o sprawach społecznych w praktyce.

Kiedy nauka poprzez praktykę odbywa się w sposób zindywidualizowany, 
łącząc się ze wspólnymi dla społeczności ideami rozwoju i praktykami wzbo-
gaconymi w elementy twórcze i nowatorskie, zdobywanie doświadczenia 
zawodowego może być postrzegane jako dynamiczne, jako generator inno-
wacji. Ten rodzaj rozwoju w pracy zawodowej jest omawiany i badany przez 
wielu naukowców, także w kontekście dobrostanu wynikającego z wykonywa-
nej pracy, przywództwa i zarządzania. 

Z tej perspektywy superwizję można uznać za najważniejszą metodę 
refleksyjną, praktykę oraz strukturę promowania dynamicznego i dialektycz-
nego rozwoju w pracy zawodowej. 

W superwizji kultywowane mogą być wizje alternatywnego działania oraz 
krytycznej praktyki. Ze względu na dyskrecję oraz wnikliwe zrozumienie 
profilu działalności i misji instytucji, w której dana osoba pracuje, a także 
na potrzebę oraz możliwość posługiwania się ekspercką wiedzą, władzą oraz 
zdolnościami refleksyjnymi, praca w zawodzie pracownika socjalnego należy 
do bardzo wymagających. Trudności wynikają z konieczności dokonywania 
wyborów etycznych i stawiania czoła wyzwaniom, umożliwiającym znalezienie 
najlepszych sposobów własnego funkcjonowania. Wszystko to wymaga super-
wizji jako metody wsparcia, refleksji krytycznej i refleksji zawodowej.
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3. CO TO JEST SUPERWIZJA?

Superwizja to narzędzie służące refleksji, oparte na dialogu, regularnych 
sesjach między superwizowanymi i superwizorami, stanowiące forum do prze-
myśleń i rozwoju świadomej praktyki. Superwizja może być platformą zaufa-
nia w ramach organizacji dzięki otwartym konsultacjom stwarzającym szansę 
do krytycznej refleksji. Ten rodzaj płaszczyzny działania jest potrzebny do 
zlikwidowania luki istniejącej między liderami praktyk lub indywidualnymi 
pracownikami organizacji. Promowanie zaufania jest niezbędne nie tylko dla 
atrakcyjności oraz wsparcia kultury pracy, ale także dla kultywowania dyna-
micznej i ekspansywnej wiedzy zawodowej oraz dążenia do innowacji. 

Superwizja może być również postrzegana jako środek do prowadzenia 
kolejnego procesu rekrutacji i zdobywania holistycznej wiedzy i praktyki 
zawodowej oraz w kontekście zmieniających się uwarunkowań w miejscu 
pracy. Najczęstszą motywacją skłaniającą do refleksyjnej superwizji jest idea 
równoczesnego rozwoju zawodowego i rysujących się perspektyw dla pracow-
nika – obecna tendencja wiąże się z udziałem praktyków i szansą ich rozwoju, 
w odróżnieniu do wcześniejszej, gdzie podkreślony był udział pracowników 
i ich perspektyw w dostarczaniu i rozwoju usług. 

Superwizja zapewnia także możliwość do określania zależności pomiędzy 
istniejącymi procedurami i praktykami oraz wyłaniającymi i rozwijającymi się 
nowymi potrzebami, które umożliwiają zdobywanie wiedzy i nowego doświad-
czenia. Zadowolenie z pracy jest ściśle związane z doświadczeniami, prze-
biegiem pracy i samodoskonaleniem w jej wykonywaniu oraz możliwościami 
wypowiedzenia się na temat metod koordynowania swojej pracy. Dzięki temu 
można zadbać, aby podstawowe wartości i zadania w pracy zawodowej zostały 
prawidłowo zrealizowane. 

Istnieje potrzeba otwartego dialogu i stworzenia płaszczyzny skłaniającej 
do refleksji w organizacji, a superwizja, jako centralny element tego rodzaju 
płaszczyzny porozumienia, umożliwia rozwój partnerstwa, współpracy między 
pracownikami oraz przekształca koncepcję działalności organizacji. Superwi-
zja odgrywa zasadniczą rolę w procesie kierowania i zarządzania w promowa-
niu odpowiednich usług, kultury organizacyjnej oraz dialogu, które służą do 
poprawy jakości świadczonych usług. 

Warto również zauważyć, że w działalności organizacyjnej związanej 
z przywództwem i zarządzaniem zasobami osobowymi wykorzystuje się także 
zdobycze superwizji do własnych celów. Ten rodzaj konsultacji nie jest bynaj-
mniej jedynym refleksyjnym sposobem w działających organizacjach, wyko-
rzystują one różne metody doradcze, sposoby oceny oraz rozliczne praktyki 
refleksyjne. 
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Jednak prawdziwie dynamiczny charakter superwizji przejawia się 
w  ramach połączenia indywidualnego doświadczenia i emocji w szerszych 
kontekstach i działaniu praktycznym. Do chwili obecnej wielokrotnie 
potwierdzono, że najbardziej wartościowe są praktyki indywidualne, których 
osobista, refleksyjna struktura eliminuje wszystkie ograniczenia, jakie mogą 
ze sobą nieść społeczności pracy i jej uwarunkowania. Jest to zasługa super-
wizji, która stwarza możliwość dialogów opartych na zaufaniu, umożliwiając 
w ten sposób stały rozwój cennego kapitału ludzkiego. 

4. DEFINICJA SUPERWIZJI

Nie ma ogólnej i oficjalnej definicji superwizji, choć wiele różnych podejść 
teoretycznych uwypukla konieczność zawodowego oraz osobistego rozwoju 
w ramach ulepszonych praktyk. 

W Finlandii ogólny opis superwizji jest określony przez Stowarzysze-
nie Fińskich Organów Superwizyjnych (STORY–FSA) i brzmi następująco: 
Superwizja jest nieustannie zmiennym procesem uczenia się, który odbywa się w interak-
cji między superwizowanym a superwizorem (osoba lub grupa), jeśli treść, czas trwania 
i częstotliwość, konteksty i podejścia będą wspólnie uzgodnione według celów, które zostały 
wspólnie ustalone i uzgodnione. 

Definicja ta staje się w miarę kompletna po uzupełnieniu, iż w praktyce  
…superwizja oznacza, że przeprowadzany proces superwizyjny jest powiązany z kwe-
stiami dotyczącymi pracy, doświadczeniami, emocjami oraz podejmowanymi przez super-
wizora próbami znalezienia różnych punktów widzenia. Jego celem jest zwiększenie 
kreatywności i poszerzenie kultury pracy oraz określenie jej granic (www.suomenty 
onohjaajat.fi/english/).

W Finlandii nie przeprowadzono żadnej oficjalnej standaryzacji superwizji, 
ale w praktyce organy superwizji legitymują się zaawansowanym dyplomem 
akredytowanym przez STORY–FSA. Rekomenduje się szkolenie z profesjo-
nalnej superwizji na podstawie bardzo ogólnych zapisów, zalecających, aby 
szkolenie obejmowało kursy „wycenione” na 60 punktów ECTS, trwało około 
2,5 roku i obejmowało zarówno praktyczne doświadczenie w rolach superwi-
zowanego, jak i superwizora, a także przeprowadzenie samodzielnych badań 
na temat teorii i praktyki superwizji. 

Programy takich szkoleń mogą powstawać na podstawie różnych orienta-
cji teoretycznych, jak np. systemowe czy psychodynamiczne, mogą być pro-
wadzone w sposób dialogowy czy teoretyczny. Trwa nadal debata dotycząca 
odpowiednich podstaw superwizji. Należy jednak przyznać, że choć różne 
podejścia są niewątpliwie potrzebne, najważniejsze jednak jest, aby wiedzieć, 
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na jakiej podstawie pracuje dany superwizor. Etycznie ważne jest również 
poinformowanie superwizowanego o stanowisku teoretycznym superwizora 
i zakresie jego kwalifikacji. 

Jednym z elementów standaryzacji superwizji jest jej kodeks etyczny, 
którego elementy zawarte są w dokumentach organizacji STORY–FSA zrze-
szającej razem superwizorów z różnych środowisk i różnych dziedzin zawodo-
wych. Dzisiaj narzędzia i metody superwizji mogą być postrzegane bardziej 
jako praktyczne, zawodowe elementy ogólne, które mogą być przenoszone 
z jednej dziedziny praktyki zawodowej na drugą. Niemniej ekspercka wiedza 
oraz doświadczenie są wciąż wysoko cenione. 

Praca socjalna to bardzo specyficzny obszar działalności zawodowej. Jej 
specyfika jest trudna do pełnego zrozumienia bez głębszego poznania tej dzie-
dziny i stosowanych w jej obrębie różnych form praktyki. Tak więc ideał super-
wizora pracy socjalnej wiązałby się z podwójnymi kwalifikacjami: zarówno 
z posiadaniem wyuczonego zawodu pracownika socjalnego, jak i  zawodu 
superwizora. W praktyce programy szkoleniowe skierowane są do grup wie-
lozawodowych, a specjaliści uprawnieni do uzyskania dyplomu superwizora 
mogą pochodzić z różnych branż i zawodów, nawet z branży pracy socjalnej.

5. REGULACJA I ZAKRESY SUPERWIZJI  
PRACY SOCJALNEJ W FINLANDII

W Finlandii zawód pracownika socjalnego nie jest formalnie zarejestro-
wany, ale kwalifikacje jego określone są przez odpowiednie prawodawstwo, 
na poziomie wyższego wykształcenia akademickiego. Istnieją silne związki 
zawodowe i stowarzyszenia zawodowe strzegące jakości pracy socjalnej i wal-
czące o legalizację zawodu. Superwizja jest zalecana przez ministerstwo 
spraw społecznych i zdrowia, a zasady praktyków superwizji uważane są za 
legalne i obowiązujące. Pracodawcy nie zapewniają usług superwizji, a jakość 
doświadczenia procesu superwizji spada na barki usługodawców. Jednocze-
śnie uczestnictwo w superwizji jest dobrowolne dla pracownika.

6. DWA PODSTAWOWE, TRADYCYJNE MODELE  
ZAKRESU SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

W praktyce funkcjonują dwie główne, odmienne tradycje z zakresu super-
wizji pracy socjalnej, choć coraz powszechniejszy staje się model podkreśla-
jący refleksyjne cechy i zadania tego procesu.



Synnöve Karvinen-Niinikoski86

 Anglo-amerykański model koncentruje się na wspieraniu przez prak-
tyków zarządzania liniowego, a superwizja zawiera w sobie wiele elementów 
związanych z funkcjami kierowniczymi i kontrolą polityczną. Organy super-
wizji mogą również być uznane za odpowiedzialne np. w kwestii ochrony 
dzieci – służą wtedy rekomendacjami i propozycjami rozwiązań. Tradycyjnie 
kierownik zespołu lub starszy praktykujący przyjmuje również funkcje super-
wizora dla własnych zespołów. 

W modelu północno-skandynawskim odbywa się to w sposób niemal prze-
ciwny, gdyż podstawowe zadanie to wspieranie praktyków, podkreśla się tu 
także autonomię zawodową pracowników socjalnych, a także ich niezależność 
w rozwoju osobistym i tworzeniu wiedzy. Jest ważne, by superwizor pochodził 
z zewnątrz organizacji i aby praktycy mieli prawo do wyboru swoich superwi-
zorów, mimo iż to pracodawcy ponoszą koszty superwizji.

W Szwecji praca socjalna jest zalegalizowanym zawodem i superwizja 
występuje jako element gwarantujący jej odpowiednią jakość, kontrolowaną 
i rejestrowaną potem przez władze. Dlatego też jest ona powszechnie stoso-
wana. Toczy się jednak debata, czy superwizja pracy socjalnej rzeczywiście 
odpowiada potrzebom praktyki i osób ją wykorzystujących. 

W Finlandii zostały postawione podobne pytania: czy zakres superwi-
zji pracy socjalnej rzeczywiście odpowiada potrzebom praktyki? W fińskiej 
perspektywie zakres superwizji pracy socjalnej nie jest wykorzystywany tak 
intensywnie jak w Szwecji, ale idealny model jest refleksyjnym modelem 
ochrony autonomii zawodowej i samoregulacji.

Potrzeba superwizji jako ciągłego procesu uczenia się wydaje się być uzna-
wana w Finlandii, ale nadal liczba praktyków regularnie wykorzystujących 
superwizję jest stosunkowo niska. Wydaje się, że brakuje jednolitej polityki 
superwizji w działalności różnych organizacji, a dialog pomiędzy ich kierow-
nictwem a praktykami pracy socjalnej nie odbywa się w formie wystarcza-
jąco intensywnej. Jednocześnie istnieje ciągły kryzys związany z brakiem 
wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników socjalnych. Doświad-
czane przez pracowników wykluczenie z polityk organizacyjnych jest jednym 
z wiodących czynników utraty motywacji i problemów zwiększenia zastojów 
w pracy. 

Finlandia jest w połowie przeprowadzanej dużej reformy organizacyjnej 
i regionalnej powodującej niepewność i stres w warunkach pracy. Ryzyko 
utraty kapitału intelektualnego i zawodowego płynącego z pracy socjalnej 
wzrasta. Superwizja jako refleksyjna metoda potrzebna jest do odzyskania 
społecznego zaufania oraz umożliwienia przepływu i uznania podstawowych 
zadań i wartości pracy socjalnej.
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7. ZAKOŃCZENIE

Superwizja jest obszarem działalności silnie zależnym od kontekstu, 
podobnie jak praca socjalna, dlatego specjaliście z innego kraju trudno jest 
proponować konkretne rozwiązania nie znając dobrze Polski i polskich uwa-
runkowań społecznych. 

Wydaje się jednak, że superwizja w swojej refleksyjnej, transformatywnej 
formie opartej na teoretycznej podstawie psychodynamicznej oraz działania 
związane z położeniem nacisku na przekształcenia i wzmocnienie jej pozycji 
byłyby sensownym rozwiązaniem, zarówno dla systemu wykwalifikowanych 
praktyk zawodowych, jak i pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym. 

Profesjonalna legalizacja i rejestry zalegalizowanych pracowników socjal-
nych mogłyby sprzyjać wzrostowi zainteresowania superwizją i wspierać dąże-
nia do poprawy jakości pracy socjalnej. Polskie Stowarzyszenie Zawodowe 
Superwizji, działające wspólnie ze społecznymi stowarzyszeniami zawodo-
wymi oraz związkami zawodowymi mogą być najlepszymi instytucjami służą-
cymi promowaniu wykwalifikowanej superwizji i wykwalifikowanych praktyk 
socjalnych.
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JOACHIM WIELER

Autorefleksja na temat superwizji pracy socjalnej 
w Niemczech

1. WPROWADZENIE

Ze względu na mnogość różnych określeń związanych z poważną reflek-
sją dotyczącą praktyki zawodowej, artykuł ten będzie prezentacją tylko 
i wyłącznie moich przekonań, nie roszcząc sobie prawa do prezentacji poglą-
dów choćby większości moich niemieckich kolegów, zajmujących się pracą 
socjalną.

Pozwolę sobie zacząć od kilku słów na temat mojego pochodzenia, aby 
przybliżyć nieco osobę piszącego oraz źródła większości zawartych w tek-
ście informacji. Zajmuję się dziedziną pracy socjalnej niemal dokładnie od 
momentu, kiedy superwizja została wprowadzona w Niemczech.

Mając polsko-holenderskich przodków znalazłem swoje miejsce między 
tymi dwoma krajami. Swoje pierwsze szkolenie w pracy socjalnej w Niem-
czech rozpocząłem około 50 lat temu. Na początku lat 60. ubiegłego wieku 
zostały wprowadzone w Niemczech klasyczne metody pracy socjalnej: 
metoda indywidualnego przypadku (ang. Social Work Case), metoda grupowa 
(ang. Social Work Group), organizowanie społeczności lokalnej (ang.  Community 
Organisation), a także superwizja – jako drugorzędna metoda stosowana 
w pracy socjalnej.

Ten „import” metod był częściowo rodzajem „reedukacji” dla starszego 
pokolenia po II wojnie światowej, gdyż przezwyciężał stare niemieckie zasady 
praktyk autorytarnych i scentralizowanego podejmowania decyzji, opartego 
na posłuszeństwie wobec lidera (Führer). Jako studenci byliśmy zaintrygowani 
nowymi amerykańskimi sposobami działania w tej sferze, podczas gdy w tym 
samym czasie polityczne, antyamerykańskie nastroje wzrastały z powodu 
zimnej wojny, kryzysu na Kubie czy początku wojny w Wietnamie.
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Wracam wspomnieniami do połowy lat 60., kiedy to w czasie ostatnich 
czterech lat szkolenia zawodowego w pracy socjalnej na terenie Zachodnich 
Niemiec mieliśmy odbyć staż. Byliśmy bardzo zachęcani do refleksji nad 
naszą praktyką przy pomocy nowej metody, jaką była superwizja, prowadzona 
nie przez neutralnego superwizora, ale przez jednego z naszych superwizo-
rów, w małych grupach. Było to ciekawe doświadczenie. Pamiętam bardzo 
wyraźnie, jak starałem się zrobić na moim superwizorze jak najlepsze wra-
żenie i jak bardzo uważałem, aby nie wykazywać żadnych oznak zwątpienia, 
krytyki, niepewności lub słabości. Powodem był fakt, iż superwizorka klasy 
wystawiała nam stopnie, tym samym podejmując decyzję o tym, kto osta-
tecznie z naszej grupy zdawał lub nie. To była typowa relacja hierarchiczna 
superwizor−superwizowany, do której byłem przyzwyczajony i to nie było nic 
nowego!

Po ukończeniu studiów i kilku latach pracy jako pracownik socjalny 
poświęciłem kolejne lata na praktykę i obroniłem pracę dyplomową w Szkole 
Systemu Społecznego na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, zdo-
bywając dyplom magistra pracy socjalnej (Master of Social Work, MSW) oraz 
kwalifikacje do wykonywania zawodu superwizora.

2. AUTOREFLEKSJA NA TEMAT SUPERWIZJI  
PRACY SOCJALNEJ

Angielsko-amerykański termin superwizja wyraźnie zakłada hierarchicz-
ność relacji władzy między superwizorem a superwizowanym. Superwizorem 
może być doświadczony lider, który jest odpowiedzialny za określenie zadań 
i ma upoważnienie do wydawania poleceń w sferze tej odpowiedzialności. 
Struktura hierarchiczna istnieje również, gdy superwizor pełni funkcję edu-
kacyjną, na przykład jako instruktor danej dziedziny (osoba z instytucji 
szkoleniowej, oceniająca i podejmująca decyzje w sprawie wyników odbytego 
szkolenia) lub funkcję wyznaczonego edukatora-praktyka (osoba odpowie-
dzialna jest w pewnym sensie mentorem w danej dziedzinie, posiada prawo 
do ewaluacji i wystawienia oceny, klasyfikującej zaliczenie lub jego brak).

Taki układ może być skuteczny, ale możliwość otwarcia się przed drugą 
osobą i rozmowy o ewentualnych własnych słabościach czy drażliwych kwe-
stiach jest znikoma, ponieważ superwizowany może obawiać się reperkusji ze 
strony swojego superwizora. Bez poczucia partnerstwa i nawiązania komu-
nikacji przyjazna atmosfera, szanse na samokrytyczną i adekwatną refleksję 
pozostają raczej nikłe. 
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To właśnie hierarchiczne zrozumienie i praktyka superwizji jest również 
przyczyną bardzo częstego założenia, że superwizja została wymyślona po to, 
aby praktyka była bardziej skuteczna – z korzyścią dla klienta (zamawia-
jącego), a także usług socjalnych, ale niekoniecznie dla superwizowanego. 
Wiele już o tym napisano, a w słownikach i encyklopediach pracy socjalnej 
Krajowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych (www.socialworkers.org)  
temat superwizji pewnie niejednokrotnie będzie jeszcze aktualizowany. 
Niemniej jednak często nie bierze się pod uwagę, że dobre samopoczucie 
superwizowanego jest ważnym składnikiem praktyki w pracy socjalnej. Mimo 
całego potencjału, jaki pracownik socjalny wnosi w budowanie dobrej rela-
cji, naprawdę trudno otworzyć się, rozmawiać o własnych słabych punktach, 
pokazywać emocje i mieć nadzieję na zmianę zachowania poprzez wpływ pro-
fesjonalnego superwizora, jeżeli ten może sprawować władzę jedynie wydając 
rozkazy, a nawet – w sposób jawny lub subtelny – karać superwizowanego. 
Partnerstwo czy układ koleżeński brzmią obiecująco, ale jeśli ktoś w takim 
układzie ma więcej władzy, to podstawowy warunek koleżeństwa oraz atmos-
fera otwartości jest kwestionowana.

Paradoksalnie jednak pierwsza superwizja, z jaką się zetknąłem i uważam 
za godną uwagi, miała miejsce po przeprowadzonych przeze mnie badaniach 
społecznych czterdzieści lat temu w Stanach Zjednoczonych. Kiedy praco-
wałem w ośrodku poradnictwa rodzinnego, musiałem być superwizowany 
i pracować przez dwa lata, w celu zakwalifikowania się do Akademii Biegłych 
Pracowników Socjalnych (Academy of Certified Social Workers, ACSW). 
Członkostwo w tej akademii było nie tylko wysoko cenione na rynku pracy, 
ale generalnie miało znaczenie w rozwoju kariery zawodowej. Ponadto umoż-
liwiało nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu superwizora. Różnica 
w tej szczególnej relacji superwizor − superwizowany wyglądała następująco: 
mój superwizor pracował przez lata w centrum poradnictwa rodzinnego i był 
kompetentnym ekspertem w tej dziedzinie (a więc miał duże doświadczenie 
w terenie), ale w międzyczasie, ze względu na fakt, iż przeniósł się do innego 
biura, nie miał władzy wykonawczej czy też możliwości nacisku na mnie. 

To był pierwszy przypadek w moim życiu zawodowym, gdy poczułem 
wolną od represji relację superwizor – superwizowany. Tamto doświadczenie 
przekonało mnie, że takie związki mogą być bardzo konstruktywne, bardzo 
pomocne i że są możliwe!

Tak więc z dyplomem magistra pracy socjalnej (MSW) wraz z ukończe-
niem ACSW oraz odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie superwizji pracy 
socjalnej zostałem wezwany z powrotem do Niemiec. Dyskusja na temat 
superwizji i jej implementacji rozpoczęła się dużo wcześniej i kursy doty-
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czące superwizji zaczęły w tym czasie powstawać w całych Niemczech, tzn. 
Zachodnich Niemczech. 

Od połowy lat 70. ubiegłego stulecia brałem udział w kursach kształcenia 
ustawicznego dotyczących superwizji – nie tylko w nowej protestanckiej Fach-
hochschule w Darmstadt (Uniwersytet Nauk Stosowanych), ale również na 
Diakonische Akademie w Stuttgarcie. Uczestniczyłem w szkoleniach mają-
cych na celu przygotowanie superwizorów, w tym superwizorów obejmują-
cych długotrwałe funkcje edukacyjne (niem. Lehrsupervisionen), zakończonych 
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia na superwizora.

Najczęściej zadawane pytania, które wzbudzały kontrowersyjne dyskusje, 
brzmiały: która treść kursu była konieczna i może być jednoznacznie oce-
niona i klasyfikowana? Kto decyduje, czy proces superwizji oparty na wła-
snych doświadczeniach (niem. Lehrsupervision) zasługuje na ocenę pozytywną 
lub negatywną? Kto decyduje – w atmosferze całkowicie wolnej od represji 
– o udanym lub nieudanym procesie uczenia? Po dzień dzisiejszy owe pytania 
wydają mi się jednymi z najtrudniejszych dotyczących procesu superwizji. 
Istnieje wiele sposobów ewaluacji procesu superwizji, ale kto decyduje o „zda-
niu” lub „niezdaniu”?

3. GENEZA SUPERWIZJI I ASPEKTY DEFINICYJNE

Potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokontroli można 
odnieść do metody dialogu sokratejskiego, za pomocą której różne grupy zawo-
dowe regularnie podejmują przedsięwzięcia w celu poprawy swoich usług. 
Ma to służyć wzrostowi ich skuteczności, poprawie sposobów kontrolowania 
i zapewnieniu racjonalnych warunków pracy dla ich członków. Wszystkie te 
grupy łączy wspólna rzecz: osoba z tego samego środowiska zawodowego, 
z doświadczeniem w podobnej pracy, która nie jest bezpośrednio zaangażowana 
w bieżące, skomplikowane procesy pracy, zostaje poproszona o umożliwienie 
i wspieranie refleksji w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań.

Jak wynika z moich doświadczeń pracy w Stanach Zjednoczonych 
i w Niemczech, terminologia w dziedzinie pracy socjalnej jest bardzo myląca, 
a czasem nawet błędna lub sprzeczna. Ten sam termin może posiadać inne 
znaczenia dla ludzi w różnych krajach, profesjach czy pełniących odmienne 
funkcje. To samo dzieje się z literaturą przedmiotu, poczynając od słowników 
i źródeł encyklopedycznych (np. Wikipedii) napisanych w różnych językach, 
a kończąc na literaturze fachowej różnych państw. Niemniej jednak poświę-
cenie czasu na badania dotyczące niektórych podstawowych znaczeń może 
okazać się interesujące.
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Superwizja, termin wywodzący się z łaciny, wydaje się być najszerzej przy-
jętym i jednym z najczęściej stosowanych. Najlepszym i najbardziej pra-
widłowym tłumaczeniem jest prawdopodobnie ogólny obraz/przegląd. Takie 
rozumienie tego pojęcia przystaje do wykonywanego przez nas zawodu, gdy 
myślimy o wszystkich zawiłościach każdej pojedynczej sytuacji mającej miej-
sce w pracy socjalnej – w tym na poziomie mikro, mezo i makro, usług bezpo-
średnich i tych pośrednich itp. W warunkach niemieckich termin superwizja 
jest powszechnie stosowany. Istnieje jednak kilka innych terminów, które są 
również używane, a które wskazują na stopniowanie hierarchicznego rozu-
mienia superwizji oraz jej implementacji w praktyce w pracy socjalnej.

Praktyczny przewodnik (niem. Praxisanleitung) zwykle odnosi się do 
procesu szkoleniowego i osoby z urzędu pracy socjalnej, która jest zakwalifi-
kowana i wyznaczona do planowania, i koordynowania zdobywania doświad-
czenia przez praktykujących studentów. Zazwyczaj osoba odpowiedzialna 
(niem. PraxisanleiterIn) sporządza sprawozdanie na koniec odbytego stażu, 
czasem z udziałem studenta związanego pracą w danej dziedzinie. Osoba 
z  urzędu może omawiać wyniki zdobytego doświadczenia z kimś innym 
z  instytucji szkoleniowej, ale decyzja o zaliczeniu praktyki leży zwykle po 
stronie instytucji szkoleniowej.

Praktyczne porady (niem. Praxisberatung) dotyczą doradztwa, oferowa-
nego studentom w ramach pracy w terenie. Termin ma związek z podejściem 
mniej autorytarnym niż tzw. instrukcje (niem. Anleitung), ale nadal wiąże 
się z sytuacją, w której ktoś – doradca praktyk (niem. PraxisberaterIn) – budzi 
autorytet większymi umiejętnościami zawodowymi.

Praktyczne wytyczne (niem. Praxisbegleitung) to termin, który wskazuje 
na większą równość oraz partnerstwo w procesie przekazywania doświadcze-
nia praktycznego. Jest najbardziej zbliżony do idei „dialogu bez represji”, jak 
we wspomnianym wcześniej dialogu sokratejskim. Wynik jest rezultatem oceny 
obu zaangażowanych osób. Jest to właśnie model superwizji zupełnie inny od 
tego, w którym superwizor może wydać rozkaz i posiada władzę wykonawczą 
(mogąc na przykład wywierać naciski, a tym samym stanowić zagrożenie).

Praktyczna refleksja (niem. Praxis-Reflexion) jest najbardziej neutral-
nym określeniem i jedynie sugeruje istnienie i konieczność takiej refleksji. 
Niemniej pozostaje terminem w zasadzie pustym, gdyż nie określa wyzwań 
oraz ciężaru odpowiedzialności i kwalifikacji ani rodzaju wyników superwizji. 
Badania w tym zakresie jak dotąd są bardzo nieokreślone.

Superwizja koleżeńska (niem. Intervision) dotyczy sytuacji, gdy superwi-
zorzy spotykają się i wymieniają własnymi doświadczeniami w zakresie super-
wizji tzw. grup kontrolnych. Ze względu na fakt, iż są przeszkoleni i pracują 
zgodnie z zasadami superwizji, nie muszą posiadać opłacanego oddzielnie 
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superwizora i organizować własnych bieżących sesji. Nie odnosi się to tylko 
do przeszkolonych superwizorów. Niektórzy pracownicy socjalni oraz inni pra-
cownicy pomocy społecznej, którzy nie mają możliwości skorzystania z udzie-
lonej i opłaconej superwizji tworzą grupy i w ich ramach organizują własną 
wymianę doświadczeń czy refleksji. Ta ostatnia forma jest bardziej rodzajem 
samopomocy i trwa do momentu, gdy superwizja staje się możliwa i zaczyna 
stanowić integralną część zawodowej pracy socjalnej.

Coaching i mediacje są nowymi metodami w pewnym stopniu związanymi 
z superwizją, dotyczącymi zmian w zakresie rozwoju zasobów ludzkich.

Warto dodać, że niedawno w niemieckim kontekście społecznym szkolenia 
zawodowego, praktyki w terenie (stosowanie i przekształcanie wiedzy w prak-
tyce) były kontrolowane przez federalne ministerstwo pracy i spraw społecz-
nych w połączeniu z federalnym ministerstwem edukacji i badań naukowych. 
Egzaminy przeprowadzano z wykładowcami i praktykami przed tym, jak tzw. 
akredytacja stanowa (Staatliche Anerkennung) przyznała dyplom pracownikom 
socjalnym. Takie procedury, w mojej opinii, są w dużej mierze świadectwem 
i efektem rosnącego znaczenia akademizacji w edukacji pracy socjalnej. 
Niestety, kierunek ten najprawdopodobniej pomniejszy istotne znaczenie 
praktycznego zastosowania umiejętności zdobytych podczas nauki zawodu 
pracownika socjalnego. 

Teraz parę słów o superwizji skierowanej do wszystkich tych, którzy ukoń-
czyli szkolenie i wierzą, że proces uczenia się trwa przez całe życie, a także 
mających nadzieję, iż superwizja może wzmocnić nie tylko ich życie zawo-
dowe. Obejmuje to wiele aspektów, ale przede wszystkim należy wymienić 
trzy:
– aktywny i krytyczny udział w tworzeniu najlepszych przewodników pomię-

dzy teorią a praktyką na rzecz naszych klientów (superwizowanych),
– stała refleksja i ewaluacja zarówno zawodowego, jak i osobistego trybu 

postępowania, w zgodzie z wartościami pracy socjalnej,
– rezerwy finansowe i rozdysponowywanie środków przez społeczeństwo, by 

zmuszało nas to do stałej i krytycznej refleksji nad osobistymi i stosowa-
nymi wobec instytucji praktykami − co nazywamy superwizją. 

4. AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SUPERWIZJĄ  
W NIEMCZECH

W Niemczech brakuje wiarygodnych danych dotyczących tego, ilu pracow-
ników socjalnych pracuje obecnie korzystając z superwizji. Niemniej jednak 
wydaje się, że liczba pracowników socjalnych zainteresowanych superwizją 
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oraz zdobyciem kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu super-
wizora ogromnie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad. Ten trend jeszcze 
znacznie nasilił się w ciągu ostatnich kilku lat. Mimo to, oba tytuły: superwi-
zor oraz pracownik socjalny nie posiadają ochrony prawnej.

Stwarza to poważne problemy w zakresie polityki zawodowej związanej 
z pracą socjalną i superwizją, co nie dotyczy innych zawodów, które zdobyły 
status prawny – na przykład lekarzy, prawników, pastorów i księży. Wspo-
mnieć należy, że kwestia ta ma wysoki priorytet w polityce zawodowej w pracy 
socjalnej ze względu na fakt, iż ma ona kluczowe znaczenie również dla praw 
klientów.

Niemieckie Stowarzyszenie Superwizji (Deutsche Gesellschaft für Supervision, 
DGSv) zostało założone w roku 1989 i na chwilę obecną ma 3800 członków 
indywidualnych i korporacyjnych. W całych Niemczech od lat prowadzone są 
specjalne szkolenia i programy superwizji (obecnie około 40). Jeżeli spełniają 
kryteria akredytacji DGSv, absolwenci tych szkoleń są uprawnieni do człon-
kostwa w DGSv (www.dgsv.de). Członkowie DGSv posiadają kwalifikacje do 
superwizji i mogą od tej pory nazywać się superwizorem DGSv. Prawie każdy 
pracujący w niemieckich usługach socjalnych wie, że posiadają oni solidne 
podstawy, oferując superwizję innym kolegom. Tytuł z dodatkiem DGSv ma 
wartość rynkową podobną do amerykańskiego MSW z dodatkiem ACSW.

Oprócz DGSv wiele szkół i instytucji posiada szeroką ofertę ustawicznego 
kształcenia i szkolenia w zakresie superwizji. Istnieją również stowarzyszenia 
zawodowe, jak na przykład Niemieckie Stowarzyszenie Pracowników Socjal-
nych (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit, DBSH), związki skupiające 
psychologów klinicznych i inne grupy zawodowe, których członkowie są prak-
tykującymi superwizorami, a także trenerami coachingu czy rozwoju organi-
zacyjnego. 

Taka mieszanka zawodów, dyscyplin i programów aż prosi się o posta-
wienie kolejnego ważnego pytania: co to jest praca socjalna? Kiedy mówimy 
o superwizji w pracy socjalnej, nie tylko możemy dyskutować o tym, co jest 
superwizją lub nią może być, ale prawdopodobnie byłoby pomocne, jeśli 
moglibyśmy być bardziej klarowni w określeniu, czym jest praca socjalna. 

Holistyczna wizja pracy socjalnej opisuje jej wieloaspektowość. Wiele roz-
maitych dyscyplin opiera się na zasadach pracy socjalnej, które są stosowane 
przez edukatorów pokrewnych dyscyplin: psychologii, socjologii, pedagogiki, 
prawa społecznego i polityki, ekonomii, mediów i PR, medycyny społecznej 
i politologii, teologii itp. Mimo to szczególnie w Europie, pracownicy socjalni 
są zazwyczaj w mniejszości na wydziałach szkół nauk społecznych, często 
mają niższy status (lub są postrzegani w ten sposób) niż ich koledzy z bar-
dziej tradycyjnych dyscyplin.
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Wydawać by się mogło, że DGSv podziela tę myśl, prowadząc starania 
zmierzające do zakwalifikowania superwizji jako specjalnego zawodu. Chciał-
bym pogląd ten zakwestionować, chociażby dlatego, iż praca socjalna jest 
zawodem, a superwizja – w mojej opinii – jest ogniwem do najlepszej prak-
tyki pracy socjalnej, a nie profesją samą w sobie. W historii pracy socjalnej 
w Niemczech wiele dyscyplin i tożsamości zostało już opracowanych i nazwa-
nych, toteż bardzo trudno jest znaleźć dla nich wspólny mianownik. To zróż-
nicowanie da się porównać do starej komody z wieloma szufladami. Każda 
szuflada zawiera wiele skarbów i nie należy ich lekceważyć, ale każda szu-
flada zdaje się twierdzić, że jest tą najważniejszą, jeśli nie jedyną! Nie ma 
tu miejsca na wyjaśnienia wszystkich tytułów zawodowych, ale przykład ten 
pokazuje, jak w Niemczech trudno jest osiągnąć konsensus w złożonej dzie-
dzinie pracy socjalnej.

5. FINANSOWANIE I NADZÓR NAD SUPERWIZJĄ

Finansowanie superwizji jest kolejnym wyzwaniem, które zależy od wielu 
czynników. Koszt sformalizowanej edukacji i szkoleń dla superwizorów jest 
znaczny. Poniżej przedstawiono przybliżony koszt dla szkoleń superwizji 
w euro.

Tabela 1. Finansowanie superwizji w Niemczech – koszty edukacyjne

Element superwizji Koszt (w euro)
Opłacenie kosztów instytucji szkoleniowych 8 600
Wynagrodzenie trenera z superwizji/szkolenia 
(niem. Lehrsupervision) 5 000

Koszt zakwaterowania i wyżywienia w trakcie szkolenia 4 200
Szacunkowy koszt podróży 2 000
Koszt rozmowy i kolokwium kończącego szkolenie 300
Całkowity koszt (około 640 godzin) 20 100

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Deutsche Gesellschaft für Supervision.

Koszty usług superwizji są częściowo finansowane ze środków przezna-
czonych na prywatne lub publiczne usługi socjalne. Wartość usług obecnie 
nie jest wyceniana tak wysoko, ponieważ superwizja – w podwyższonym stan-
dardzie profesjonalnej jakości – ma być dostępna dla wszystkich pracowni-
ków w tych dziedzinach. Ze względu na fakt, że nie jest obowiązkowa dla 
wszystkich usług i dla każdego praktyka, politycy wywierają nacisk na coraz 



Autorefleksja na temat superwizji pracy socjalnej w Niemczech 97

to większą profesjonalizację wszystkich zawodów, postulując doprowadzanie 
do świadczenia superwizji w całym obszarze pracy socjalnej.

Stawki za superwizję wypłacane superwizorom nie są stałe i mogą się 
znacznie różnić. Z moich własnych doświadczeń wynika, że mogą się wahać 
od 40 € do 80 € za 45 minut. Sesje mogą zajmować od jednej do kilku godzin, 
w zależności od umowy i dostępnych zasobów. Wielu pracowników socjalnych 
płaci swoim superwizorom. Gdy superwizja nie jest udzielana w miejscu 
pracy, superwizorzy są skłonni zgadzać się na mniejszą stawkę, wiedząc, że 
kolega ma sfinansować całość ze swoich własnych zasobów.

Porozumienie o superwizji może być zainicjowane przez pracownika 
socjalnego samodzielnie szukającego superwizora lub przez ośrodek pomocy 
społecznej ubiegający się o superwizora dla swoich pracowników. Ośrodek 
i potencjalny superwizor dyskutują o możliwościach organizacyjnych, na przy-
kład ustalają ramy czasowe, liczbę sesji, miejsce spotkań, sposobów płatności itp. 

Często intencje pracodawcy mogą podlegać dyskusji, przykładowo, jeśli 
nakłania superwizora, aby głównie skupić się na sprawach związanych 
z  superwizją. Pracodawcy mogą też wymagać, aby superwizja obejmowała 
tylko wybrane dziedziny, na przykład warunki pracy, osobiste dobre samopo-
czucie pracowników a często i zawodowe, jak również społeczne kwestie poli-
tyczne. Zazwyczaj odbywa się sesja próbna z indywidualnym superwizowanym 
lub z całą grupą, jeżeli superwizja ma obejmować grupę. 

Oprócz umowy administracyjnej z pracodawcą, superwizowany i super-
wizor opracowują własne ramy umowy – mniej lub bardziej niezależne od 
aspektów administracyjnych. Jeśli pracodawca chce sprawować kontrolę, pro-
ces ten może być kontrowersyjny. Niemniej jednak, jeśli proces superwizji 
odbywa się bez napięcia i presji lub, co więcej, nawet w atmosferze wolnej od 
represji, mechanizmów kontroli należy unikać. W konsekwencji, pracodawca 
zachowuje swoje prawa, podczas gdy zatrudniony lub zaangażowany super-
wizor nie ma uprawnionej władzy wykonawczej i nie może narzucić żadnych 
dyrektyw lub zleceń superwizowanemu. Nie oznacza to, że superwizor stoi na 
pozycji neutralnej, ale na pewno nie w sytuacji uprawnionej do wydawania 
poleceń. 

Superwizja zatem nie ma sensu, jeśli superwizor będzie musiał za każ-
dym razem zgłaszać się do pracodawcy – z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to 
prawidłowego procesu organizacyjnego prowadzenia posiedzeń oraz procesu 
płatności. Innymi słowy, superwizja z niemieckiej perspektywy powinna być 
zbudowana na pełnym profesjonalizmie i zaufaniu, a nie na władzy wyko-
nawczej. Pytanie może dotyczyć odpowiedzialności, jaką za swoje działania 
powinien mieć superwizor w sytuacji, kiedy nie może interweniować w hie-
rarchicznych procesach administracyjnych (zarządczych).
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Bazując na własnych doświadczeniach mogę powiedzieć, że jest jeszcze 
wiele nieporozumień związanych z zasadą wprowadzania atmosfery bez pre-
sji, kiedy to – przykładowo – osoby o najwyższej pozycji biorą udział w super-
wizji grupy i mogą być zaskoczeni, gdy ich mniej wpływowi koledzy pozostają 
raczej ostrożni wobec tego, co powinni mieć odwagę powiedzieć.

Gdy mówimy o superwizji w Niemczech, nieodmiennie pojawiają się dwa 
tematy: kontrola jakości i walka z wypaleniem zawodowym. Istnieje zgodność 
tych pojęć z toczącą się ogólną dyskusją nad poprawą usług społecznych na 
rzecz klientów i potrzebą zdrowych i godziwych warunków pracy dla specjali-
stów dostarczających takie usługi.

Zwyczajowo postrzegana kontrola jakości ściśle wiąże się z bezpośrednim 
świadczeniem usług na rzecz superwizowanych. Dotyczy metod stosowanych 
tak, aby odbyć najlepszą praktykę na rzecz osób, rodzin, grup i społeczności. 
Niektórzy jako zasadnicze traktują metody treningowe przeznaczone do bez-
pośredniej interwencji z klientami, których głównym celem jest efektywne 
i skuteczne świadczenie usług. Superwizja dla profesjonalistów, dostawców 
usług, jest popularna w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Metody 
pracy bez bezpośredniego kontaktu z klientem są często określane jako 
metody wtórne. Problem ten nie dotyczy dobrego samopoczucia superwizowa-
nego lub superwizora, ale należy myśleć o obu aspektach, ponieważ wyniki są 
bardzo podobnie odczuwalne przez obie grupy – a to wpływa na cały system .

6. IM BARDZIEJ ZBLIŻAMY SIĘ DO SIEBIE,  
TYM BARDZIEJ WYDAJEMY SIĘ SKOMPLIKOWANI 

Helena Radlińska wraz z Alice Salomon, René Sand, Marie Mulle, Eli-
sabeth Macadam i innymi naukowcami dyskutowała i ustanawiała pracę 
socjalną jako międzynarodowy zawód w Europie. Miało to miejsce jeszcze 
przed pierwszymi światowymi badaniami porównawczymi dotyczącymi eduka-
cji w pracy socjalnej przeprowadzonymi w 1937 roku. Oto niektóre konkluzje, 
które zapadły w czasie jednej z największych międzynarodowych konferencji 
poświęconych pracy socjalnej w 1928 roku, w paryskim Quinzaine Sociale: 
W każdym państwie szkoły opatrzone są pieczęcią o narodowym charakterze. Z  jednej 
strony ta postać jest określona przez dany system szkolnictwa, który jest zbudowany na 
specyficznych konkretnych filozofiach edukacyjnych. Z drugiej strony jest to uzależnione od 
realizacji zadań skierowanych na pracę socjalną, które z kolei są zależne od społecznych 
i ekonomicznych zawiłości każdego kraju (Salomon, 1928).

Później, po pierwszych badaniach realnej równoważności stopni i tytułów 
uzyskanych w pracy socjalnej, Salomon dodała jeszcze bardziej sceptycznie, 
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ale może realistycznie: Międzynarodowe porównanie nie może próbować ustanowić 
standardów, dzięki którym można dokonać oceny jakości różnych systemów. Pozostaje wąt-
pliwość, czy kiedykolwiek będzie można je zmierzyć. Dla potrzeb wykonania testu jakości 
i wartości szkoły pracy socjalnej miarą jest jej przydatność, a także adaptacja do konkret-
nych potrzeb, którym musi ona służyć, a które mają charakter krajowy (Salomon, 1937).

Teraz jestem bardziej wdzięczny za to, że żyjemy razem w Unii Europej-
skiej, niemniej nadal nie udało się sprowadzić narodowych cech i całej wielo-
kulturowości, różnic gospodarczych, religijnych atrybutów, polityk socjalnych 
itp. do pojedynczych wspólnych mianowników. 

Próby zostały podjęte i znaleźliśmy wspólną płaszczyznę, np. poprzez:
– ustanowienie organów międzynarodowych i licznych więzów współpracy 

między organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzyrządowymi,
– stworzenie formuły międzynarodowej definicji pracy socjalnej, zasad etycz-

nych oraz minimalnych standardów w edukacji pracy socjalnej (www.ifsw.org),
– proces boloński i adaptację struktury studiów licencjackich, magisterskich 

oraz doktoranckich w Europie i na świecie.
Od ostatniej wojny światowej i początków zjednoczonej Europy mieliśmy 

niezwykle długi okres względnego spokoju w Europie Zachodniej. Jestem 
zdumiony szybkim rozwojem i czuję się jak członek nie tylko Europy, ale 
Jednego Świata. Ale mimo, że na wiele sposobów zbliżyliśmy się do siebie 
i możemy doświadczać bogactwa wielokulturowej różnorodności, rosnąca zło-
żoność elementów wydaje się nieco przytłaczająca − czasami nawet ujawnia 
się jako „zagrożenie”. Domniemywam, iż przyczyną tego zagrożenia i lęku 
może być próba odpowiedzi na pytanie: jak elementy różnorodności mogą 
zostać zebrane razem? Z jednej strony zbliżamy się do siebie, a z drugiej 
musimy zrozumieć narastającą złożoność. Idea świata jako globalnej wioski 
lub Jednego Świata już dawno została przewidziana i staje się coraz bardziej 
rzeczywista. Wzajemne uznanie i integracja jest próbą w codziennym życiu, 
a mimo naszych sieci międzynarodowych pozostaje nadal trudnym zadaniem, 
jeśli nie niekończącą się walką (Fischer i Kosellek, 2013). 

7. CZY SUPERWIZJA MA BYĆ „SUPER WIZJĄ”?

Ośmielę się stwierdzić, że − dla mnie osobiście i dla zawodu jako całości 
− superwizja była i nadal jest absolutnie niezbędnym elementem składowym 
systemu.

Rozwój superwizji w Niemczech jest według mnie wyraźną oznaką, że 
zaistniała w przestrzeni niemieckiej i znalazła swoje właściwe miejsce. Nie 
jest rozwinięta równomiernie we wszystkich dziedzinach, a może bywa nawet 
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zaniedbywana w niektórych obszarach. Znalezienie dla niej niezbędnych 
środków finansowych nadal będzie jednym z największych wyzwań.

Jednym z głównych problemów w zrozumieniu i zdefiniowaniu superwizji 
będzie pojęcie „presji lub wolnej od represji” atmosfery w superwizji. Bio-
rąc pod uwagę moje doświadczenia w USA i w Niemczech, obserwuję i czuję 
nadzieję, że dalsze refleksje nad praktyką w coraz większym stopniu będą 
przebiegać w zgodzie z wartościami zawodowymi i najlepszymi intencjami 
superwizowanych, pracowników socjalnych i społeczeństwa jako całości.

Geograficznie rzecz ujmując, krajowe stowarzyszenia superwizji posze-
rzają swój zakres działań (patrz: www.supervision-eas.org i www.anse.eu). 
Rozpoczął się proces tworzenia standardu superwizji poza naszymi grani-
cami, co niewątpliwie przybliży nas do siebie, jednocześnie pomagając nam 
utrzymać nasze regionalne i oryginalne tożsamości. Te działania muszą być 
kontynuowane. 

8. ZAKOŃCZENIE

Od mojej pierwszej naprawdę udanej superwizji przeprowadzonej z super-
wizorem, który miał kompetencje w swojej dziedzinie, ale nie miał władzy 
wykonawczej nade mną, nadal zajmuję się superwizją. Zorganizowałem 
superwizyjną grupę kontrolną wraz z innymi wyszkolonymi i doświadczonymi 
superwizorami, gdzie spotykamy się co miesiąc, aby odzwierciedlić i omó-
wić wyzwania, jakie się pojawiają. To nie jest klub gawędziarzy! Pracujemy 
zgodnie z zasadami superwizji na zmianę przygotowujemy nasze spotkania 
i – jako eksperci w tej dziedzinie – nie potrzebujemy nawet płatnego superwi-
zora. Pójdę nieco dalej, twierdząc, że każdy, kto sugeruje superwizję innemu 
koledze, a nie odczuł wielkiej korzyści z refleksji nad swoimi działaniami, 
powinien spróbować sam, zanim zasugeruje ją komuś innemu. Jak można 
przekonująco zachęcać innych do ciągłej refleksji, jeśli samemu nie ma się 
pewności i wiedzy, czy jest ona właściwa dla nas samych?

Na zakończenie chciałbym jeszcze podkreślić, że poważna i ciągła reflek-
sja nad praktyką, szczególnie prowadzona w warunkach wolnych od presji, 
jest bardzo potrzebna, jak nić w tkaninie, dla najlepszej praktyki zawodowej 
w pracy socjalnej.
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OLENA KARAGODINA, OLGA BAIDAROVA 

Superwizja pracy socjalnej na Ukrainie

1. WPROWADZENIE 

Praca socjalna na Ukrainie to stosunkowo nowy obszar działalności zawo-
dowej, który zaczął się rozwijać w latach 90. ubiegłego wieku. W ciągu 20. lat 
rozszerzył się zakres pomocy klientom, zmieniły się ramy prawne oraz struk-
tury organizacyjne publicznego segmentu usług. Pojawiło się wiele organiza-
cji, zebrano dużo doświadczeń we współpracy międzynarodowej w zakresie 
działań projektowych, edukacyjnych oraz interakcji na poziomie organizacji 
publicznych i prywatnych. 

Dzisiaj usługi przygotowania specjalistów pracy socjalnej w instytucjach 
szkolnictwa wyższego świadczy około trzydziestu wydziałów i szkół pracy 
socjalnej. Są powody, aby twierdzić, że od chwili uzyskania przez Ukrainę 
niepodległości praca socjalna ukształtowała się nie tylko jako dziedzina prak-
tyki społecznej, ale także jako rodzaj aktywności zawodowej dla organizacji 
pomocy i zabezpieczenia osób czy grup w trudnej sytuacji życiowej, rehabili-
tacji psychospołecznej i integracji, a także jako odrębna dziedzina szkolnic-
twa zawodowego.

2. ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ NA UKRAINIE

Struktura organizacyjna i koncepcyjna publicznego sektora pracy socjalnej 
oraz jej perspektywy są całkiem różne od tendencji występujących wśród mię-
dzynarodowej wspólnoty tych zawodów. Historia powstania pracy socjalnej 
na Ukrainie odzwierciedla jej ogólną sytuację niestabilności społeczno-poli-
tycznej i społeczno-gospodarczej. W ciągu ostatnich lat obserwujemy kryzys, 
który szczególnie dotyka sferę społeczną. 

Po pierwsze, w systemie ukraińskiej pracy socjalnej istnieje konkurencja 
wśród podmiotów świadczących usługi socjalne. Taka sytuacja wpływa demo-
tywująco na chęć podnoszenia własnych umiejętności. 
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Po drugie, w obliczu obecnego niedoboru zasobów i ciągłych zmian w rela-
cjach społecznych, zarządzający instytucjami pracy socjalnej potrzebują ela-
stycznego zarządzania zasobami, celami i treścią działań, czego nie może 
zapewnić obecna administracja. Problematyczną kwestią pozostaje również 
ocena jakości usług społecznych, efektywność pracy pracowników socjalnych 
oraz wydajność całej działalności służb społecznych.

Tak więc pracownicy socjalni na Ukrainie zmuszeni są szukać różnych spo-
sobów, aby zmienić swoją aktywność zawodową, przezwyciężyć kryzys w zakre-
sie świadczenia usług i w rozwoju potencjału społecznego. Biorąc pod uwagę 
możliwość ustanowienia samodzielnego instytutu superwizji pracy socjalnej 
na Ukrainie, autorzy omawiają następujące zagadnienia:
1. W jakim obszarze stosuje się superwizję w praktyce i nauczaniu pracy 

socjalnej na Ukrainie?
2. Jakie środki na rozwój systemu superwizji istnieją w społeczności ukraiń-

skich pracowników socjalnych?
3. Jakie są realne perspektywy rozwoju systemu superwizji pracy socjalnej 

w najbliższej przyszłości?
W celu lepszego zrozumienia rozwoju głównych problemów superwizji 

na Ukrainie, warto wziąć pod uwagę niektóre wyjątkowe cechy społeczności 
zawodowej specjalistów i menedżerów pracy socjalnej w tym kraju:
– działalność sektora publicznego pracy socjalnej regulowana jest realizacją 

zadań polityki społecznej, które wykonywane są na bazie zatwierdzonych 
na najwyższym szczeblu programów kierunkowych,

– większość profesjonalistów z obszaru pracy socjalnej nie ma podstawowego 
przygotowania zawodowego w zakresie tejże pracy: pracują tu pedagodzy, 
pedagodzy socjalni, psychologowie, prawnicy i przedstawiciele innych 
zawodów,

– dość intensywnie rozwija się niepaństwowy sektor pracy socjalnej, two-
rzony przez przedstawicieli międzynarodowych funduszy i organizacji 
pozarządowych oraz organizacji użytkowników, którzy w przeciwieństwie 
do sektora publicznego, zajmują się realizacją działań projektowych, a nie 
programowych, 

– pracownicy szkół i zakładów pracy socjalnej na ukraińskich uczelniach 
wyższych mają wykształcenie pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, 
filozoficzne i okazjonalnie – medyczne. 
Ukraina nie ma doświadczenia w przygotowaniu i obronie prac dyplomowych 

w zakresie specjalności „praca socjalna”, metody badawcze w pracy socjalnej 
są dyskusyjnym wyzwaniem dla społeczności zawodowej; najbliższymi pracy 
socjalnej akademickimi sferami działalności są takie specjalności jak peda-
gogika społeczna, psychologia pracy socjalnej, socjologia pracy/przemysłu.
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3. SUPERWIZJA NA UKRAINIE

Ze względu na obecną praktykę pracy socjalnej, szczególnie w dziedzinie 
edukacji i historii rozwoju obszarów specjalnych na Ukrainie, nie istnieje 
system superwizji specjalistów pracy socjalnej w tradycyjnym sensie. Jednak 
niektóre aspekty działalności zawodowej zmuszają pracowników socjalnych 
do wykonywania zadań superwizorów (np. w administracji, podczas szkolenia 
i wspierania pracowników z mniejszym doświadczeniem).

Jak wspomniano wyżej, głównym zadaniem większości publicznych insty-
tucji pracy socjalnej jest realizacja programów rządowych, w których nie 
przeprowadzono oceny jakości usług. Wyniki programu są ustalane na pod-
stawie wskaźników ilościowych (np. liczba klientów, którzy otrzymali pewne 
usługi, liczba zdarzeń lub kwoty wydatków z funduszy na rzecz programu). 
Te warunki działalności zawodowej niweczą podstawowe zadanie superwizji 
i podważają cele jej realizacji.

Równocześnie w publicznych i prywatnych instytucjach pracy socjalnej 
panuje praktyka wsparcia indywidualnego klientów, które może być specjali-
styczne (np. psychologiczne, edukacyjne, prawnicze) lub kompleksowe, skie-
rowane na udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 
Wśród specjalistów doradzających klientom w instytucjach pracy socjalnej 
można zauważyć pewne trudności związane z ich działalnością. W szczegól-
ności są to częste odmowy współpracy konsultatywnej ze strony klientów, 
bariery wewnętrzne konsultantów pracujących z wybraną kategorią klientów, 
liczne skierowania klientów do innych specjalistów (Baidarova, 2010).

Niektórzy specjaliści świadczący indywidualne usługi doradcze uczestniczą 
w długofalowych projektach edukacyjnych w dziedzinie psychoterapii, obejmu-
jących szkolenia teoretyczne, terapię indywidualną oraz indywidualną i gru-
pową superwizję. Dla tej kategorii specjalistów superwizja stanowi istotną 
część ich działalności zawodowej. Zapewnia analizę komunikacji z klientem, 
wsparcie ze strony bardziej doświadczonych kolegów, promuje profesjonalną 
refleksję i określa nowe hipotezy terapeutyczne. Do korzyści płynących 
z takich projektów zalicza się zapewnienie wysokiej jakości profesjonalnego 
wsparcia, natomiast do wad – większe nakłady czasu i środków, trudności orga-
nizacyjne, ograniczenia rozwoju zawodowego do sfery doradztwa zawodowego.

4. SUPERWIZJA A PROJEKTY

Główną sferą działania sektora prywatnego pracy socjalnej na Ukrainie 
jest realizacja projektów. Superwizja w działalności projektowej odbywa się 
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na drodze monitorowana i oceny procesu realizacji projektu, jak również 
analizy wyników cząstkowych i końcowych. W projektach wspieranych przez 
międzynarodowych darczyńców zauważa się tendencję do wielopoziomowego 
monitorowania i ocen. Plan projektu może zawierać „ocenę w działaniu”, 
która prowadzona jest przez menedżerów. Monitorowanie i oceny reali-
zowane są okresowo przez niezależnych ekspertów. Wyniki głównych eta-
pów projektu analizowane są przez przedstawicieli organizacji sponsorów. 
W związku z powyższym, superwizja działań projektu jest zarówno procesem, 
jak i zdarzeniem (Brown i inni, 1996), obejmującym funkcjonalne zadania 
kontroli i doradztwa.

W chwili obecnej na Ukrainie realizowanych jest kilka innowacyjnych 
projektów, zawierających superwizyjne wsparcie swoich wykonawców (Bon-
darchuk i inni, 2007). Świadczą one usługi dla najtrudniejszych klientów, 
z wysokim ryzykiem wypalenia zawodowego i płynnością kadry. Skierowane 
są zazwyczaj do „dzieci ulicy”, dzieci chorych na raka, sierot i pozbawionych 
opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych, osób starszych potrzebujących 
opieki domowej, osób niepełnosprawnych czy bezdomnych. Najważniejszym 
zadaniem takich relacji superwizyjnych jest zapewnienie stabilności emocjo-
nalnej w sytuacjach zawodowych, które mogą powodować poczucie bezradno-
ści, beznadziejności i ogólnego rozczarowania. 

Przykładowo, w ramach projektu ogólnokrajowej sieci Caritas „Praca 
mobilna z młodzieżą na Ukrainie 2010–2012” przeprowadzono kilka rodza-
jów profesjonalnego wsparcia specjalistów, którzy pracują z młodymi ludźmi 
żyjącymi na ulicy:
a. superwizja grupy doradczej z zewnętrznym opiekunem, która koncentruje 

się na zapewnieniu wsparcia psychologicznego dla pracowników ośrodków 
młodzieżowych (dwie trzydniowe sesje w roku),

b. superwizja grupy menedżerskiej i edukacyjnej obejmująca zarówno 
zewnętrznych, jak i wewnętrznych superwizorów, skupiona na szkoleniach 
z zakresu wdrażania w organizacji systemu monitorowania i oceny (dwie 
jedno lub trzydniowe sesje w roku),

c.  superwizja grupy menedżerskiej i edukacyjnej z uczestnictwem wewnętrz-
nego superwizora, skoncentrowana na rzecz poprawy umiejętności pra-
cowników w realizacji technologii pracy mobilnej (dwie trzydniowe sesje),

d. indywidualna superwizja z mentoringiem przy udziale wewnętrznego 
superwizora (w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu).
Projekt otrzymał wsparcie 20. pełnoetatowych pracowników różnych 

ośrodków, regularnie uczestniczących w spotkaniach grupy superwizyjnej. 
Z analizy pytań uczestników tych spotkań wynika, że najczęściej – w 80% 
przedstawionych przypadków – podlegają superwizji (aspekt profesjonalny) 
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relacje między superwizorem a praktykiem, cechy interakcji z klientem, 
wpływ interwencji. Tylko 10% przypadków sytuacji superwizyjnych dotyczyło 
kwestii współpracy, a pozostałe 10% zostało przeznaczone na zarządzanie 
i organizacyjne aspekty systemu zawodowego. Znacząca przewaga indywidu-
alnych wniosków superwizyjnej pracy z klientem związana jest ze specjal-
nymi potrzebami klientów, złożonością prac obejmujących zestaw rozwiązań 
społecznych i psychologicznych problemów klienta, a także z trudnościami 
w ocenie długoterminowych celów rehabilitacji. Sytuacja ta odzwierciedla 
brak przygotowania superwizyjnego w indywidualnej pracy z klientem, które 
powinno się nabywać w ramach treningu specjalistów. 

Dominujący na Ukrainie teoretyczny kierunek przygotowania pracowników 
socjalnych nie przewiduje doświadczenia superwizyjnego, jak również nie przy-
widuje potrzeby wsparcia superwizyjnego. Część szkolenia praktycznego w pro-
gramach szkolnictwa wyższego nie przekracza 10% całkowitego czasu nauczania.

Mimo braku całościowego systemu superwizji w procesie przygotowań do 
indywidualnej pracy z klientami, można jednak zauważyć, iż w praktyce edu-
kacji studentów szkół wyższych obecne są elementy wsparcia superwizyjnego 
w co najmniej trzech aspektach:
– w zarządzaniu praktykami studentów,
– w czasie nieformalnych relacji nauczycieli i studentów, którzy studiują 

i pracują jednocześnie w instytucjach społecznych,
– w zarządzaniu badaniami studentów.

Te formy współdziałania nauczycieli i uczniów wymagają wsparcia 
i pomocy profesjonalnej, konsultacji, alternatywnych rozwiązań oraz oceny. 
Jednak współpraca tych podmiotów pojawia się tylko w określonych warun-
kach, wykraczających poza edukację teoretyczną. 

Zatem można stwierdzić, iż superwizja w edukacji i w praktyce pracy 
socjalnej na Ukrainie jest tylko obecna w postaci szczątkowej, najczęściej 
jako komponent profesjonalnego wsparcia w ramach formalnych, innowa-
cyjnych projektów społecznych (realizowanych głównie przez organizacje 
pozarządowe) lub funkcjonuje jako nieformalne praktyki w uniwersyteckich 
programach edukacyjnych. 

Ze względu na brak pełnych elementów superwizyjnych w systemie kształ-
cenia pracowników socjalnych, przyszli specjaliści nie są w pełni gotowi do 
takiej pracy. Potrzeba superwizji nie występuje nawet w pracy praktycznej, 
jeśli nie jest skierowana na wynik jakościowy czy nie wspomaga zmiany rze-
czywistej sytuacji życiowej klienta. Równocześnie sami pracownicy socjalni, 
dzięki swoim doświadczeniom w pracy z klientem (np. ze względu na prze-
nikanie w państwowe programy społecznych projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, czy wzrost profesjonalizmu niektórych eksper-
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tów) zaczynają rozpoznawać i wyrażać te potrzeby. Starają się wynegocjować 
w kręgach zawodowych sprawy problemowe, próbują tworzyć w różnych gru-
pach zawodowych kluby środowisk profesjonalnych, w których istnieją realne 
możliwości superwizji.

Podstawą do powstania zapotrzebowania na superwizję jest także zrozu-
mienie kluczowego znaczenia aktywizacji w pracy z klientami, zrozumienie 
superwizji jako pochodnej aktywnej relacji pomiędzy klientem i pracowni-
kiem socjalnym – relacji mającej na celu zwiększenie samodzielności i stra-
tegii radzenia sobie. 

Powyższa analiza uświadamia, że w roku 2012 pracownicy socjalni wyko-
rzystywali mało efektywną metodykę pracy z klientem, faktycznie oddalającą 
ich od skuteczności swych działań i usuwającą odpowiedzialność za przezwy-
ciężenie trudnych sytuacji swych podopiecznych. Niezależnie od kierunku 
„wektora polaryzacji” (wymagania i kontrola lub nadmierna ochrona i działa-
nia), taka strategia wynika z profesjonalnych stosunków z klientem jako bier-
nym obiektem działań. Takie stanowisko generuje u podopiecznych poczucie 
dystansu, bezużyteczności a nawet nieistotności w relacji z pracownikiem 
socjalnym. W tych warunkach klienci pozbawieni są przestrzeni pracy socjal-
nej i wpływu na swoją sytuację społeczną, a zatem nie podejmują inicjatywy 
zmiany i nie czują odpowiedzialności za własne życie. 

Na skutek niewłaściwych metod pracy z klientami specjaliści pracy socjal-
nej często nie w pełni współuczestniczą w procesach zmiany sytuacji bene-
ficjentów, nierzadko prezentując podejście, które zmienia definicję celów 
i działań, powodując, że odpowiedzialność za skutki zmian w sytuacji klienta 
spoczywają w pełni po stronie specjalisty. Świadomość tego problemu mogłaby 
zachęcić fachowców do udziału w superwizji profesjonalnego samodoskona-
lenia i rozwoju efektywnej technologii zawodowej. Dodatkowym źródłem dla 
rozwoju superwizji w profesjonalnej społeczności ukraińskich pracowników 
socjalnych jest jeszcze jeden problem – brak ochrony socjalnej specjalisty 
z tej dziedziny. Ostatnio omawia się zminimalizowanie ryzyka zawodowego 
w pracy socjalnej, takiego jak zakażenia, przemoc czy wypalenie zawodowe. 
Ponieważ Ukraina nie ma ubezpieczenia zdrowotnego i dobrze ugruntowa-
nych praktyk pracowników socjalnych, menedżerowie są świadomi, że ich 
obowiązkiem jest ostrzeganie rekrutowanych pracowników o możliwych 
negatywnych skutkach ich działań. Omawia się potrzebę legitymizacji zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, co w praktyce polega na stałym informowaniu 
i konsultowaniu pracowników w związku z ryzykiem związanym z ich pracą. 
Superwizja może zapewnić przestrzeń do realizacji takiej praktyki.

Ważnym aspektem rozwoju systemu superwizji pracy socjalnej na Ukra-
inie jest, naszym zdaniem, świadomość konieczności wzmocnienia interakcji 
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pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w pracę socjalną. Wiele 
badań (Baidarova, 2012; Bratus i inni, 2006) wskazuje, że wszyscy badani 
pracownicy socjalni (profesjonalny personel z różnych organizacji, darczyńcy, 
klienci, władze organizacji społecznych, władze publiczne), w rzeczywisto-
ści nie dokonują krytycznej refleksji dotyczącej swojej działalności w pracy 
socjalnej, choć zdają sobie sami sprawę z tej własnej „ślepoty”. Problem 
wzajemnego zrozumienia i współpracy jest podstawą dla wielu zadań pracy 
socjalnej. Superwizja w szerokim sensie tego słowa może personelowi orga-
nizacji społecznej dostarczyć świadomości i celów dla własnej praktyki, jak 
również uświadomić mu jego rolę w złożonej sieci relacji społecznych.

Z inicjatyw ministerstwa polityki społecznej Ukrainy w roku 2012 wynika, 
że władze umożliwiły rozwój standardów usług socjalnych różnym użytkowni-
kom pracy socjalnej. Jednocześnie ministerstwo edukacji zachęca do tworzenia 
standardów edukacyjnych dla szkolenia specjalistów we wszystkich katego-
riach tej działalności. Grupa inicjatorów skupia ekspertów z różnych dzie-
dzin: naukowców, nauczycieli, lekarzy i przedstawicieli władzy wykonawczej. 

Proponowana przez ministerstwo polityki społecznej „Kolejność rozwoju 
standardowych usług socjalnych (Matrix)” obejmuje specyfikację organiza-
cji i sposoby świadczenia usług społecznych, pomiar jakości usług społecz-
nych, monitorowanie i kontrolę porządku interakcji między podmiotami 
pracy socjalnej a innymi elementami działalności zawodowej. Pozwala to 
między innymi na stworzenie standardów każdej usługi, warunków do profe-
sjonalnego wsparcia pracownika socjalnego poprzez różne formy szkolenia, 
wsparcia metodologicznego i superwizji. Wszystkie zaprojektowane dziś dla 
dostawców usług społecznych normy zawierają wymagania tego typu. Zgod-
nie z nowymi warunkami wykonywania działalności zawodowej, dostęp do 
superwizji i omawianie przypadków z udziałem doświadczonych specjalistów 
jest gwarancją odpowiedniego poziomu usług. Taka jedność wśród eksper-
tów wskazuje na świadomość konieczności wspierania procesu wprowadzenia 
superwizji pracownika socjalnego na Ukrainie. Można zatem powiedzieć, że 
po raz pierwszy w naszej dziedzinie zawodowej istnieje realne zapotrzebowa-
nie na szkolenia dla pracowników służb społecznych z wykorzystaniem super-
wizji i superwizyjnych szkoleń zawodowych.

5. ZAKOŃCZENIE

Rzeczywistość pracy socjalnej na Ukrainie jako sfery edukacji specjali-
stycznej odbiega obecnie daleko od standardów międzynarodowych. Propo-
nowane usługi sektora publicznego związane z dostępem do usług i usług 
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społecznych skupiają się bardziej na świadczeniu pomocy finansowej, świad-
czeń i nadzoru, niż dążeniu do aktywizacji, reprezentacji i doradztwa. Dzia-
łalność programowa państwowych instytucji pracy socjalnej nie obejmuje 
jakościowej oceny usług. W takich okolicznościach wprowadzenie superwizji 
nie jest możliwe.

Czynniki rozwoju superwizji pracy socjalnej na Ukrainie powinny obej-
mować:
– praktykę „superwizji psychoterapeutycznej” w pracy z klientami indywi-

dualnymi,
– monitorowanie i ocenę działań projektowych, 
– nieformalne współdziałanie uczniów i nauczycieli w procesie zadań prak-

tycznych, badania, analizy i stawianie zawodowych wyzwań pracującym 
studentom,

– rozumienie potrzeby superwizji, nabywania umiejętności i tworzenie śro-
dowiska, w którym superwizja staje się potrzebna i możliwa.
Pozytywnym aspektem zawodowej rzeczywistości jest stałe rozwijanie stan-

dardów usług socjalnych i standardów edukacji pracy socjalnej, z uwzględnie-
niem międzynarodowych wymogów kształtowania kompetencji specjalistów 
pracy socjalnej. 
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Superwizja pracy socjalnej w Unii Europejskiej  
– aktualne trendy i proces edukacji

1. WPROWADZENIE

Praca socjalna stała się jednym z priorytetowych tematów w Europie. 
W kategoriach naukowych i edukacyjnych zyskała status niezależnej dzie-
dziny nauki i badań. Obecnie szkolenia dla zawodów społecznych są szeroko 
rozpowszechnione w krajach europejskich, przyjmując różnorodne formy 
(począwszy od systemu szkolenia podstawowego na uniwersytecie), w różnych 
formach regulacji i finansowania (od scentralizowanych systemów kontrolo-
wanych politycznie do związków instytucji szkoleniowych, władz lokalnych 
i prywatnych, wolontariatu lub podmiotów religijnych).

Proces kształcenia akademickiego i profesjonalizacji obejmuje szereg 
dziedzin nauki i fachowej wiedzy, a także umiejętności związanych ze świad-
czeniem usług materialnych, opieki, kontroli, edukacji, form rozrywki, opieki 
zdrowotnej i psychospołecznej.

Pomimo różnorodności modeli szkoleń i licencjonowania, superwizja 
odgrywa ważną rolę w edukacji i rozwoju profesjonalnym pracowników 
socjalnych. W zakresie kształcenia przede wszystkim zapewnia uczniom 
pierwsze podejście do pracy, rozwija rozumienie sytuacji, z jakimi borykają 
się w codziennym doświadczeniu, wyposaża ich w narzędzia i umiejętności 
przyjmowania refleksyjnej postawy wobec wykonywanego zawodu. W zakre-
sie rozwoju zawodowego superwizja obejmuje pomoc w rozwoju krytycznego 
i autonomicznego myślenia, rozwija zdolności do badania, planowania, reali-
zacji i oceny interwencji.

Celem tego artykułu jest ogólny przegląd systemów kształcenia i super-
wizji pracy socjalnej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zakresu koncepcyjnego i strukturalnego. 

Należy zauważyć, że pojęcie superwizji, jakim posłużono się w niniejszym 
tekście, odnosi się do praktyk superwizyjnych w środowisku akademickim, 



Superwizja pracy socjalnej w Unii Europejskiej – aktualne trendy… 111

w  odróżnieniu od funkcji edukacyjnej superwizji praktycznej (Kadushin 
i Harkness, 2002).

2. PRACA SOCJALNA W EUROPIE: PRZEGLĄD OGÓLNY

Badanie zlecone przez Generalną Radę Pomocy Społecznej i Centrum 
na rzecz Opieki i Rozwoju, koordynowane przez Shereen Hussein (Hus-
sein, 2011), dostarcza aktualnych informacji o statusie i regulacji społecznej 
zawodu pracownika socjalnego w Europie. Wyniki tych badań wskazują na 
zróżnicowanie działań pracy socjalnej na terenie Starego Kontynentu. 

Tabela 1. pokazuje, że w badanych 22 krajach europejskich za podstawowe 
zadania i obszary działalności pracowników socjalnych uznaje się: ocenę 
potrzeb jednostek i rodzin, współpracę pomiędzy specjalistami różnych insty-
tucji, zapewnienie wsparcia oraz zarządzanie ryzykiem, a także doradztwo.

Tabela 1. Działania i role pracy socjalnej w Europie 

Działania i role pracy socjalnej % Liczba 
wskazań

Ocena jednostek, rodzin, ryzyko opiekunów, potrzeb 
i okoliczności

Współpraca pomiędzy specjalistami różnych instytucji 
Wsparcie osób w celu zidentyfikowania ich potrzeb, 

poglądów i okoliczności
Zarządzanie ryzykiem osób indywidualnych, rodzin 

i opiekunów
Doradztwo
Współpraca z innymi profesjonalistami
Plan, przegląd i ocena praktyk pracy socjalnej
Zarządzanie przypadkami (ang. Case management)
Praca z systemem karnym 
Zarządzanie pakietem opieki dla dzieci, rodzin, dorosłych  

i/lub osób starszych 
Odpowiedzialność ustawowa za osoby, z którymi pracują 

(także za dzieci i ich rodziny)
Prace badawcze i projektowe
Superwizja i edukacja praktyczna 
Rozwój społeczny
Odpowiedzialność ustawowa za osoby, z którymi 

pracują, w tym osoby z trudnościami w uczeniu się 
i zaburzeniami psychicznymi 

Rzecznictwo

 
90,9
90,9

 
86,4

 
86,4
86,4
81,8
77,3
77,3
77,3

 
68,2

 
59,1
59,1
59,1
54,5

 
 

50,0
36,4

 
20
20
 

19
 

19
19
18
17
17
17
 

15
 

13
13
13
12
 
 

11
 8

Źródło: Hussein, 2011, s. 89.
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Jak zauważyli autorzy, szczególnie interesujący w omawianych badaniach 
jest fakt, iż w znacznej liczbie krajów odpowiedzialność ustawowa za pod-
opiecznych (w tym dzieci, rodziny czy osoby starsze) nie została uznana za 
część obowiązków i działań pracowników socjalnych (Hussein, 2011). Innym 
ciekawym odkryciem jest rosnące w Europie zainteresowanie zawodem pra-
cownika socjalnego, wynikające najprawdopodobniej głównie z reform szkol-
nictwa wyższego, spowodowanych procesem bolońskim.

W zakresie regulacji, wśród 22 państw członkowskich UE objętych bada-
niem, w 12 z nich praca socjalna jest uważana za zawód regulowany zgodnie 
z art. 3.1(a) Dyrektywy Unii Europejskiej 2005/36/WE (która weszła w życie 
w październiku 2007 r.). Dane dotyczące 8 krajów wskazują, że pracownicy 
socjalni przed rozpoczęciem pracy mają obowiązek rejestracji w odpowied-
nich organach regulacyjnych.

W pięciu z dziesięciu krajów, w których zawód nie jest regulowany, istnieją 
formy edukacji i szkolenia w zakresie pracy socjalnej oraz przepisy sprzyja-
jące wybieraniu zawodu pracownika socjalnego (Hussein, 2011).

3. EDUKACJA I SZKOLENIE W PRACY SOCJALNEJ 
W EUROPIE: TENDENCJE OGÓLNE

Szkolenie w pracy socjalnej jest tradycją dobrze ugruntowaną w Euro-
pie. Instytucje kształcące pracowników socjalnych powstały między rokiem 
1896 (Anglia, Holandia) a 1990 (Słowacja). W pierwszej fazie uczono jedynie 
wolontariuszy pracy socjalnej, następnie kształcenie w tym zakresie zyskało 
status osobnej specjalizacji, wchodząc aż na poziom edukacji akademickiej. 
Wreszcie uzyskało odrębny status naukowy. 

Ewolucji tej towarzyszył postępujący proces sekularyzacji, czyli wzrost 
edukacyjnych programów pracy socjalnej prowadzonych przez uniwersytety 
państwowe i podobne instytucje, w odróżnieniu od szkoleń prowadzonych 
przez instytucje religijne (Brauns i Kramer, 1991). Jak wynika z literatury, 
rozumienie edukacji w zakresie pracy socjalnej w Europie jest zróżnicowane. 
W niektórych krajach kwalifikacje pracownika socjalnego są dobrze określone 
i trwale osadzone w systemie szkolnictwa wyższego, podczas gdy w innych 
praca socjalna jest stosunkowo nową dziedziną (Hussein, 2011).

Tło historyczne, tendencje w obszarze polityki społecznej i pedagogiki, 
relacje interdyscyplinarne oraz polityka ogólnie mają wpływ na sposób kształ-
cenia osób aspirujących do zawodu pracownika socjalnego w różnych krajach. 
W trzech ostatnich dekadach następuje jednak stopniowe ujednolicenie edu-
kacji i szkoleń w zakresie pracy socjalnej w większości krajów europejskich. 
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Tendencja ta jest między innymi wynikiem rosnącego znaczenia globalnej 
wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów pracy socjalnej, a także zmian struk-
tur szkolnictwa wyższego, wywołanych procesem bolońskim (w celu dążenia 
do osiągnięcia większej porównywalności kwalifikacji europejskich). Dyrek-
tywa Unii Europejskiej 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawo-
dowych określa procedury, których rządy krajowe muszą przestrzegać przy 
ocenie kwalifikacji przeszkolonych pracowników socjalnych w różnych pań-
stwach europejskich.

Rysunek 1. przedstawia poziomy kształcenia i szkolenia w zakresie pracy 
socjalnej w Europie. Trzyletnie studia licencjackie i studia magisterskie – to 
typowe kwalifikacje w większości krajów europejskich.

Rysunek 1. Rodzaje edukacji w zakresie pracy socjalnej w Europie 

studia licencjackie

studia licencjackie,
magisterskie
i doktoranckie

studia licencjackie
i magisterskie

Źródło: Agius, 2010, s. 26.

Trendy związane z ujednolicaniem edukacji i szkoleń z zakresu pracy 
socjalnej mają charakter strukturalny i merytoryczny, ze szczególnym naci-
skiem (według Labonte-Roset, 2004) na:
1. Zwiększenie nacisku na kształcenie na poziomie akademickim.
2. Tworzenie programów kształcenia opartych na zintegrowanych modułach.
3. Orientację międzynarodową/europejską. 

(1) Zwiększenie nacisku na kształcenie na poziomie akademickim ozna-
cza, że edukacja i programy szkoleniowe w zakresie pracy socjalnej zostały 
stopniowo ustanowione na uniwersytetach i porównywalnych instytucjach 
szkolnictwa wyższego. Ta tendencja odzwierciedla naukowy status zdobyty 
przez pracę socjalną i dostarcza ostrości naukowej w edukacji do tego stop-
nia, że integruje wszystkie odpowiednie teorie naukowe i niezależne badania 
w nauczaniu. Wymogiem programu pracy socjalnej jest uzyskanie dyplomu 
szkoły wyższej, dostęp do studiów podyplomowych (magisterskie/doktoranc-
kie) oraz dostęp do specjalistycznego kształcenia zawodowego w coraz więk-
szej liczbie krajów.



José Reis-Jorge, Marco Ferreira114

(2) Stopniowy wzrost konwergencji treści programów pracy socjalnej. 
Realizacja programów o charakterze ogólnym zapewnia studentom odpo-
wiednie umiejętności i kompetencje w zakresie szerokiej gamy dziedzin 
zawodowych, bez zbyt dużej koncentracji na specjalizacji w trakcie studiów.

(3) W wielu krajach europejskich kształcenie z zakresu pracy socjalnej ma 
orientację międzynarodową lub europejską. Ma to korzenie historyczne, a także 
może wynikać z faktu, że praca socjalna powiązania jest w dużej mierze z zagad-
nieniami i problematyką wykraczającą poza granice refleksji teoretycznej. 

Proces harmonizacji europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, okre-
ślony w Deklaracji Bolońskiej i w dwóch kolejnych komunikatach w Pradze 
i Berlinie, obejmuje 40 europejskich państw-sygnatariuszy, gdzie wprowadze-
nie stopni kształcenia jest warunkiem porównywalności i kompatybilności 
programów. Stopniowe programy kształcenia otwierają możliwość kształcenia 
na poziomie licencjatu oraz głębszej specjalizacji w dostosowanych progra-
mach magisterskich, które wymagane są w szczególności dla nowych zawo-
dów. W takim sensie programy studiów są jednocześnie częścią kształcenia 
ustawicznego, ponieważ po zakończeniu początkowej fazy zawodowej, ucznio-
wie mogą wrócić na uniwersytet, zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do 
ich późniejszej kariery. Cel procesu bolońskiego wydaje się być kontrower-
syjny, brakuje również pełnego porozumienia odnośnie długości kształcenia 
w programach licencjackich i magisterskich oraz krajowych nazw stopni 
(Labonte-Roset, 2004).

Innym warunkiem zgodności i porównywalności jest modularyzacja pro-
gramów. Według tej orientacji, całe programy mają zostać zorganizowane 
w bardziej lub mniej samodzielne jednostki lub segmenty dotyczące konkret-
nych tematów, mając na celu przekazanie konkretnych umiejętności i rozwi-
janie określonych kompetencji.

Wprowadzenie punktów kredytowych jest kolejnym krokiem w kierunku 
wymaganej zgodności i porównywalności programów w całej Europie. Dekla-
racja zamykająca konferencję w Helsinkach w marcu 2003 roku zawiera zale-
cenie przyznawania w czasie trzy- lub czteroletnich studiach licencjackich 
w  pełnym wymiarze od 180 do 240 punktów ECTS, a także od 60 do 120 
punktów ECTS w czasie jedno- lub dwuletnich studiów magisterskich.

Równie ważne, lub nawet ważniejsze niż zmiany strukturalne, jest przej-
ście od pedagogicznego paradygmatu skoncentrowanego na nauczaniu do 
zorientowanego na uczenie się. Odnosi się to do wszystkich modułów i ma 
szczególny wpływ na superwizyjny element praktyki programów kształcenia, 
który odgrywa ważną rolę w profesjonalnej socjalizacji studentów oraz wspie-
raniu kompetencji technicznych, prowadzących do budowania odpowiedzial-
ności, autonomii i wysokiej jakości profesjonalizmu.
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4. SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ W EUROPIE 
– CECHY KONCEPCYJNE I STRUKTURALNE 

Superwizja jest powszechnie określana jako proces uczenia się poprzez 
rozważanie doświadczeń w celu rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów 
we wszystkich aspektach profesjonalnej interwencji.

Istnieje powszechna zgoda co do przydatności i celowości superwizji jako 
bezpiecznej przestrzeni do refleksji dotyczących motywacji, subiektywnych 
ocen i poglądów, co jest podstawą do integracji wiedzy naukowej i działań 
praktycznych. Brak jest jednak wspólnego poglądu względem rozumienia 
pojęcia edukacji superwizyjnej oraz projektowania, organizowania i włącza-
nia doświadczeń superwizyjnych w programy nauczania. 

4.1. Koncepcje i modele superwizji

Superwizja nie ma jednej, jednoznacznej teorii. Kursy są prowadzone 
według różnych metod i w oparciu o różne podstawy teoretyczne. W pio-
nierskich badaniach nad superwizją w edukacji pracy socjalnej w Europie 
( Geissler-Piltz i van Hees, 2010; van Hees, 2011) dokonano opisu w odniesie-
niu do trzech koncepcji superwizji:
1. Superwizja jako „refleksyjna praktyka” (Schön, 1983, 1987), czyli metoda 

refleksji oparta na zastosowaniu w superwizji cyklu uczenia się Davida 
Kolba (1984).

2. Zintegrowany model superwizji, ukierunkowany na integracyjną metodę 
uczenia się, którą ilustruje „model holenderski”, znany również jako 
„model zintegrowanego nadzoru” (van Kessel i Haan, 1993). Model ten 
skupia szczególną uwagę na aspekcie osobistego rozwoju zawodowego.

3. Superwizja wspierająca i doradcza, oparta na systematycznym podejściu 
wywodzącym się z tradycji humanistycznej. 
Różne koncepcje prowadzą do przyjęcia różnych modeli superwizji edu-

kacyjnej. W swoim badaniu porównawczym van Hees (2011) wyróżnia cztery 
modele, realizowane w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego:

Model triady: student, instruktor branżowy (ang. field instructor) 
i  nauczyciel pracy socjalnej/superwizor instytucji szkolnictwa wyższego 
formują triadę, której wspólnym celem jest wzmocnienie procesu ucze-
nia się studenta. Model ten stosowany jest głównie w Belgii, Chorwacji, 
Hiszpanii, Portugalii i Holandii, gdzie spotkania superwizyjne odbywają 
się w środowisku akademickim. Superwizor pracy socjalnej prowadzi pro-
ces superwizji w  określonym wcześniej kierunku. Pomiar procesu naucza-
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nia jest obowiązkiem instruktora branżowego wraz z superwizorem pracy  
socjalnej.

Model niezależnego nadzoru znajduje miejsce w tradycji holenderskiej 
i niektórych instytucjach szkolnictwa wyższego w Niemczech, obejmuje cztery 
strony: student, instruktor branżowy, nauczyciel pracy socjalnej i niezależny 
superwizor. Ten ostatni nie ma kontaktu ze szkoleniem terenowym i spotyka 
się z uczniem całkowicie oddzielnie od środowiska akademickiego w celu two-
rzenia wolnej przestrzeni do refleksji. Superwizor kształci na bazie metod 
superwizji i jest odpowiedzialny tylko za ocenę procesu superwizji.

Model anglosaski, przyjęty również w Szwecji, przypisuje instruktorowi 
branżowemu kluczową rolę w procesie superwizji. Instruktor branżowy ocenia 
proces nauczania przy pomocy wykładowcy akademickiego. Uczelnie utrzy-
mują bliskie więzi z instruktorem terenowym i prowadzą szkolenia w zakre-
sie umiejętności superwizyjnych. Praktyka ta „demonstruje izomorficzny lub 
równoznaczny charakter modelu superwizji: jesteś superwizowany w pracy, 
którą wykonujesz” (van Hees, 2011, s. 33).

Model superwizji koleżeńskiej (ang. the peer-group model) jest stosowany 
w Słowenii, gdzie zawody społeczne i programy studyjne dla pracy socjal-
nej zaczęły się rozwijać dopiero po rozpadzie Jugosławii, ze stosunkowo małą 
liczbą specjalistów wyposażonych w umiejętności superwizyjne. Ta orientacja 
obejmuje dyskusje studentów w grupach interwizyjnych na temat doświad-
czeń pracy, w poszukiwaniu rozwiązań i wzajemnego wsparcia w trudnych 
sytuacjach. Studenci są przygotowani do funkcjonowania w grupie interwi-
zyjnej za pomocą modułu umiejętności superwizyjnych i naśladują mentora, 
który z dystansu monitoruje i ocenia postęp pracy w grupie. 

4.2. Struktura superwizji

Wybór metody pracy superwizyjnej jest uzależniony od przyjętego modelu. 
Metodologia pracy jest zazwyczaj ustalona i opisana w kategoriach wizji, 
warunków, celów, treści, procesów, produktów oraz oceny.

Proces superwizyjny ma określoną strukturę. Na ogół obejmuje pewną 
liczbę spotkań superwizyjnych powtarzanych w regularnych odstępach czasu 
lub przez pewien czas. Wyróżnia się etap wstępny (student poznaje lokaliza-
cję szkoleń terenowych, superwizora i grupę superwizyjną), etap nauki szcze-
gółowej oraz końcowy etapu realizacji. Wprowadzenie pisemnych sprawozdań 
i refleksji stało się powszechną praktyką na większości uczelni i jest uważane 
za dobry sposób motywowania uczniów do prowadzenia i zarządzania swoim 
własnym procesem uczenia się.
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Struktura procesu superwizji zależy w dużej mierze od modelu organizacji. 
Zazwyczaj cele superwizji mogą być związane z metodami modułów (na uniwer-
sytecie w Zagrzebiu), programami semestralnymi (w Belgii, Niemczech, Portu-
galii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) oraz całym przebiegiem roku (w Finlandii).

W większości z 22 krajów europejskich objętych badaniem Hussein (2011) 
praktyka ma miejsce podczas kursu akademickiego, natomiast w niewielkiej 
liczbie staż odbywa się po zakończeniu kursu.

Program semestralny jest najbardziej upowszechnionym systemem w kra-
jach europejskich. Na przykład w wielu uniwersytetach brytyjskich, gdzie 
obowiązuje konieczność uczestniczenia w kursach społecznych zawartych 
w ofercie prowadzącej do uzyskania kwalifikacji na poziomie licencjackim, 
zajęcia obejmują dwa praktyczne staże trzy- i czteromiesięczne, a w niektó-
rych przypadkach (np. University of East London) staże stanowią połowę 
kursu: trzy miesiące na pierwszym roku i po sześć miesięcy w drugim i trze-
cim roku. W Danii kursy akademickie obejmują siedem semestrów, w których 
trzy to praktyczne staże, a edukacja pracy socjalnej w kolegiach zawodowych 
obejmuje sześć semestrów studiów, z których jeden jest praktyczny. W Norwe-
gii szkolenia w szkołach zawodowych trwają dwa lata, w tym siedem miesięcy 
stażu, a uczelnie oferują trzy lata szkolenia zawierające dwa staże praktyczne 
po piętnaście tygodni każdy lub jeden sześciomiesięczny.

W kilku krajach program superwizyjny obejmuje dwa semestry praktyk. 
Tak jest w Finlandii, gdzie niemożliwe jest uzyskanie kwalifikacji zawodowej 
tylko w edukacji tradycyjnej. Dlatego Universytet Jyväskylä wprowadził prak-
tyki, które w ramach programu nauczania pracowników socjalnych wymagają 
realizacji całorocznego projektu praktycznego, natomiast na uniwersytecie 
w Turku studenci pracy socjalnej są szkoleni razem z psychologami i leka-
rzami w klinice uniwersyteckiej (Satka i Karvinen, 1999). Podobnie jest 
w Szwecji, gdzie poziom studiów uniwersyteckich jest osiągany w ciągu trzech 
i pół roku (siedem semestrów), a program studiów akademickich kończy się 
dwoma semestrami praktyk (Otte i Antskog Dietrich, 1997). 

W omawianym badaniu praktyki studenckie są w 61,5% oceniane przez 
wykwalifikowanych pracowników socjalnych, natomiast w 38,5% przez super-
wizora, nie zawsze wykwalifikowanego pracownika socjalnego.

4.3. Tryby superwizji

Podczas gdy modele superwizji odnoszą się do różnych sposobów pojmo-
wania procesu superwizji w zakresie struktury i podstawy teoretycznej, tryby 
superwizji traktują o liczbie podmiotów uczestniczących w tym procesie.
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Superwizja edukacyjna może odbywać się na poziomie jednostki lub 
grupy. Grupa superwizyjna jest często postrzegana jako wartość dodana do 
procesu, ponieważ ekonomicznie wykorzystuje czas, pozwala na korzystanie 
z  różnych metod dydaktycznych, zapewnia studentom szersze możliwości 
rozwoju (dzięki wymianie doświadczeń, obserwacji, poprzez porównanie sie-
bie z innymi i superwizorem), zachęca do interakcji, spaja grupę oraz sta-
nowi przejściowy krok w kierunku samodzielnej pracy (Kadushin i Harkness, 
2002). 

Superwizja grupowa ma również wady. Może prowadzić do skupiania się 
na ogólnych aspektach, a nie na indywidualnych potrzebach studenta, two-
rzyć przeszkody w nauce w wyniku międzyludzkich konfliktów między człon-
kami grupy i powodować problemy, niepokojąc studentów w celu uzyskania 
informacji zwrotnej z różnych źródeł dostępnych w ramach grupy (Kadushin 
i Harkness, 2002). Grupa może być mała (3 do 4 uczniów), średnia (od 5 do 
8 osób) lub duża (od 15 do 25 uczniów). Małe grupy są na ogół preferowane 
przez superwizora, ponieważ są łatwiejsze dla studentów oraz całej grupy, 
natomiast średnie są cenione przez studentów ze względu na możliwość zdo-
bycia wielu różnych doświadczeńi uzyskania bardziej kompleksowej wizji 
z dziedziny pracy socjalnej. Duże grupy są zwykle uważane za mniej odpo-
wiednie dla efektywnego zarządzania i monitorowania procesu uczenia się. 

Superwizja koleżeńska jest szczególną formą superwizji grupowej. Jest to 
procedura przydatna w budowaniu autonomii studentów, którzy spotykają 
się regularnie w celu omówienia kwestii będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, wymiany doświadczeń i poszukiwania rozwiązania proble-
mów (Hare i Frankena, 1972). 

W dziedzinie szkolnictwa wyższego należy oczekiwać, że studenci nauczą 
się systematycznego myślenia i wykorzystywania sposobów pracy w sposób 
właściwy dla poszczególnych przypadków. Istotą zrozumienia jest związek 
pomiędzy nowymi pomysłami a wcześniejszą wiedzą studenta. To nowe rozu-
mienie jest budowane w sposób indywidualny (Biggs, 1987).

Koncepcja samoregulującego uczenia się (Zimmerman, 2000) jest klu-
czowa w procesie superwizji, zważywszy że przyczynia się ona do wzmocnienia 
roli studenta jako aktywnego i niezależnego uczestnika procesu nauczania. 
Samoregulacja kształcenia jest postrzegana jako cecha procesu uczenia się 
i polega na wyznaczaniu celów i monitorowaniu zachowania prowadzącego 
do ich osiągnięcia. Koncepcja samoregulującego uczenia się wykorzystuje 
strategie metapoznania przy opisie i postrzeganiu kompetencji studentów. 
Obejmują one wiele procesów: wyznaczanie celów, planowanie strategiczne, 
organizację i kodyfikację informacji, metawiedzę, przekonania, motywację, 
ocenę i autorefleksję. 
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4.4. Style superwizji

Style superwizji odzwierciedlają umiejętności interpersonalne i postawy 
superwizorów. Friedlander i Ward (1984) opisali trzy główne style superwizji: 
atrakcyjny, wrażliwości interpersonalnej i zorientowany na zadania. 

Atrakcyjne style superwizji są przyjmowane przez superwizorów, którzy 
uważają siebie za „ciepłych, pomocnych, przyjaznych i otwartych (elastycz-
nych)” (Friedlander i Ward, 1984, s. 545). Style wrażliwości interpersonalnej 
w superwizji są typowe dla superwizorów, którzy poczytują się za „zaanga-
żowanych, terapeutycznych i spostrzegawczych” (s. 545), a style superwizji 
zorientowanej na zadania są stosowane przez superwizorów, którzy uważają 
siebie za „zorientowanych na cele, dokładnych, skupionych, praktycznych 
i uporządkowanych” (ss. 545–546).

W dziedzinie kształcenia nauczycieli Glickman (1985) przedstawia także 
trzy główne style superwizji: autorytarny, współpracy i nieautorytarny. 

Superwizorzy autorytarni są zobowiązani głównie do udzielania wskazó-
wek, ustanawiania kryteriów i warunków dla superwizowanych. Superwizorzy, 
którzy preferują strategie współpracy, zbierają opinie studentów, podsumo-
wują propozycje i przedstawione problemy i pomagają je rozwiązać. W stylu 
nieautorytarnym – charakteryzują się zdolnością do rozumienia świata 
studentów poprzez słuchanie i wyjaśnianie pomysłów, cenią myśli, uczucia 
i zachęcają studentów do podejmowania inicjatyw. 

Według Glickmana różne style superwizji zależą od cech osobistych super-
wizorów, ale również od potrzeb i charakterystyki studentów: cech osobowo-
ści, stylów uczenia i poznawania oraz efektywnego rozwoju.

Rola superwizora jest więc szczególnie istotna dla rozwoju wiedzy studen-
tów i umiejętności refleksyjnych, ich zdolności do rozumienia i zastosowania 
nowych pomysłów w codziennych sytuacjach. Dla efektywnego uczenia się 
studenci powinni połączyć zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, efektywne zarzą-
dzanie czasem i wysiłkiem, umiejętności poznawcze i motywację, wytrwałość 
w zadaniach. Kwestie te zależą od osobistych kompetencji i umiejętności 
nauczania superwizora.

5. NIEPEWNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Większość dyskusji na temat edukacji superwizyjnej koncentruje się 
głównie na podejściach metodologicznych, na stylach i sposobach superwizji. 
Jednakże istnieją luki w zakresie pracy empirycznej, dotyczące kwestii zwią-
zanych z wynikami i oceną procesu superwizowania oraz teorią i praktyką 



José Reis-Jorge, Marco Ferreira120

związaną z kompetencjami superwizyjnymi (van Hees i Geissler-Piltz, 2010; 
van Hees, 2011).

Literatura wskazuje, że chociaż istnieje ogólna zgoda co do celów edukacji 
superwizyjnej, jednakże sposób ich osiągnięcia i pomiar uzyskanych kompe-
tencji opisanych w Deklaracji Bolońskiej pozostają mniej jasne.

Badania przeprowadzone w Europie wykazały rozróżnienie praktycznych 
celów nauczania od celów superwizyjnych. Prawie wszędzie (poza Belgią 
i Holandią) praktyczne cele nauki są sformułowane raczej w zakresie klu-
czowych wskaźników wydajności niż w zakresie kompetencji, które mogą być 
opracowane i przetestowane przez superwizorów i studentów (Agten, 2007).

Sceptyczne traktowanie monitorowania skutków superwizji ma miejsce 
również w pracy empirycznej. Biorąc pod uwagę, że superwizja jest elemen-
tem nowego systemu bolońskiego, jej cele muszą być zoperacjonalizowane, 
aby można było ją wdrożyć w proces edukacyjny. Zatem superwizja eduka-
cyjna jest specyficzną formą superwizji, usytuowaną i wykonywaną w kon-
tekście akademickim, czyli student musi być oceniany, co oznacza, że należy 
rozważyć pojawiający się zawsze w niektórych instytucjach w takiej sytuacji 
tradycyjny opór wobec procesu oceny (van Hees, 2011, s. 35).

W celu wdrożenia zintegrowanej superwizji edukacyjnej skoncentrowanej 
wokół studenta, superwizorzy muszą posiadać „zawodową i osobistą dojrza-
łość” (Zorga, 2007), to znaczy muszą być wystarczająco dobrze zaznajomieni 
z teoriami społecznymi i metodami pracy, w pełni przeszkoleni w procesie 
nauczenia, a także reprezentować wysokie wartości etyczne. Jednak biorąc pod 
uwagę, że z niektórych badań wynika (van Hees, 2011), iż większość praktyku-
jących superwizorów pracy społecznej nie jest profesjonalnie przeszkolonych 
w zakresie superwizji, wiedza superwizorów może okazać się niewystarczająca.

Korelacja między planami „na papierze” i rzeczywistymi doświadczeniami 
superwizji edukacyjnej jest wątpliwa. I choć większość szkół wyższych ma 
tendencję do opisywania swojej polityki superwizyjnej w zakresie celowości 
lub rozwoju, niezbędna jest większa liczba badań dotyczących poruszonych 
powyżej zagadnień, w celu wypełnienia istniejących luk w wiedzy empirycznej 
o superwizji edukacyjnej w pracy socjalnej w Europie. 

6. ZAKOŃCZENIE

Uczelnie zostały skonfrontowane z wyzwaniami wymagającymi zmian 
w jakości kształcenia. Stała ewolucja technologiczna, szybki wzrost produk-
cji i upowszechniania wiedzy naukowej oraz podejście konstruktywistyczne 
w nauce podważyły pewność sztywnych odpowiedzi i podręcznikowej wiedzy. 
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W procesie transformacji musi nastąpić przejście od nauczania skoncen-
trowanego na przekazywaniu wiedzy i zapamiętywaniu w kierunku uczenia 
się opartego na rozumieniu, autonomii i nabywania kompetencji przez całe 
życie. W tym scenariuszu, w związku z rozwojem kształcenia na odległość 
jako edukacji formalnej, dla instytucji szkolnictwa wyższego niemożliwa jest 
już rola zwykłego dostarczyciela wiedzy teoretycznej.

Współczesne społeczeństwo jest oparte na wiedzy krótkoterminowej 
i przechodzącej głębokie zmiany. Młodzi pracownicy socjalni będą musieli 
zmierzyć się z ograniczonym zatrudnieniem w sektorach społecznych i złożo-
nymi sytuacjami problemowymi, sprzecznościami i konkurencyjnymi warun-
kami pracy.

Aby uporać się z tym wszystkim i być na bieżąco z nowymi formami roz-
powszechniania wiedzy, pracownicy socjalni muszą nauczyć się lepszego zro-
zumienia tego, co dzieje się wokół nich, w oparciu o teorie poszerzające ich 
wiedzę (Karvinen-Niinikoski, 2005), a także zapoznać się z wymaganiami 
pracy socjalnej. 

Ten nowy profil kształcenia opiera się na zdolności do refleksji nad 
doświadczeniem i umiejętności przeniesienia do praktyki nowo zdobytego 
punktu widzenia. Dla studentów i opiekunów oznacza to, że muszą umieć 
przewidywać zmiany i być na nie przygotowani. A nowe kompetencje i umie-
jętności muszą być zawarte w programach pracy socjalnej.

W tym kontekście superwizja odgrywa ważną rolę w zapewnieniu studen-
tom możliwości integrowania teoretycznych podstaw wiedzy zawodowej z wie-
dzą empiryczną w różnych sytuacjach, a także do opracowania refleksyjnych 
praktyk, które połączą teorię, metody i osobiste zdolności, co stanowi waru-
nek realizacji codziennej krytycznej praktyki.

Superwizorzy stoją zatem przed wyzwaniem zaspokojenia potrzeb nowo-
czesnego studenta i rozwijania jego umiejętności i kompetencji niezbędnych 
w zmieniającym się świecie pracy oraz tworzenia pewnych siebie profesjona-
listów. 
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DOBRONIEGA TRAWKOWSKA

Czy (już) tworzymy polską szkołę  
superwizji pracy socjalnej?

1. WPROWADZENIE

Jedną z najważniejszych zmian, jakie dokonały się w pomocy społecz-
nej w Polsce w latach 1990–2013 jest – powolny wprawdzie – rozwój pracy 
socjalnej w tej instytucji oraz towarzyszący jej rozwój systemu wsparcia pracy 
socjalnej. Superwizję możemy traktować jako nową, ważną instytucję spo-
łeczną a zarazem istotny element systemu wsparcia rozwijającej się i profe-
sjonalizującej pracy socjalnej. 

O ile problematyka rozwoju pracy socjalnej w organizacyjnych ramach 
pomocy społecznej została w ostatnich latach podjęta w badaniach empirycz-
nych oraz w debatach publicznych1, o tyle rozwój superwizji pracy socjalnej 
w Polsce nie był przedmiotem pogłębionych analiz. Zabraniu głosu w tej 
sprawie sprzyja zrealizowany projekt tworzenia standardów pracy socjalnej 
oraz projekt stworzenia standardu superwizji pracy socjalnej, który stał się 
okazją do wymiany doświadczeń międzynarodowych i krajowych na temat 
koncepcji i modeli superwizji pracy socjalnej, różnorodności sposobów wdra-
żania oraz następstw wprowadzenia superwizji pracy socjalnej w tych kra-
jach. Także rozproszenie nielicznych, ale obecnych w literaturze naukowej 
„wątków superwizyjnych”, gdyż chyba można w ten sposób mówić o próbach 
oglądu uwarunkowań i konsekwencji zmian wprowadzanych za pośrednic-
twem superwizji do pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce, jak rów-
nież próby stworzenia w następstwie prac nad standardem superwizji nowego 
środowiska zawodowego i towarzyszące im procesy kreacji nowej roli – 
superwizora pracy socjalnej, można uznać za czynnik sprzyjający (oraz mobi-

1 Por. wypowiedzi uczestników w debacie na łamach PPS – R. Szarfenberg, D. Trawkow-
ska, Jaka pomoc społeczna?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 13–14, 2010; 
D. Trawkowska, Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjalnej – czego i dlaczego mamy 
się bać?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 19, 2012. 
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lizujący autorkę tego opracowania), podjęcia próby odpowiedzi na pytanie 
zamieszczone w tytule – czy (już) tworzymy polską szkołę superwizji pracy  
socjalnej? 

W prezentowanym tekście, który jest przyczynkiem do udzielenia odpo-
wiedzi na to pytanie, koncentruję się na trzech zagadnieniach: po pierwsze, 
na źródłach dynamizujących proces rozwoju superwizji pracy socjalnej w pol-
skiej pomocy społecznej; po drugie, na uwarunkowaniach tego procesu; po 
trzecie, na niektórych jego konsekwencjach, obserwowanych przez badaczy, 
a doświadczanych przez praktyków. W podsumowaniu, odwołując się do kon-
cepcji i wyznaczników dobrych praktyk w pomocy społecznej, przedstawiam 
dylematy dobrej praktyki superwizyjnej

2. DWA ŹRÓDŁA DYNAMIZUJĄCE ROZWÓJ SUPERWIZJI 
PRACY SOCJALNEJ W POLSCE

Dyskutując o źródłach dynamizujących rozwój superwizji pracy socjalnej 
w Polsce pomijam zagadnienie przydatności superwizji w pracy socjalnej 
i w pomocy społecznej, któremu poświęcono już uwagę (Leśniak-Berek, 2007, 
ss. 33–35), koncentrując się na pełniejszym opisie dwóch źródeł dynamizu-
jących rozwój instytucji superwizji pracy socjalnej w Polsce, do których zali-
czam: system kształcenia i sferę praktyki.

System kształcenia do superwizji, który szerzej został zaprezentowany 
w  innych tekstach w tym tomie, interesuje nas przede wszystkim z uwagi 
na funkcje pełnione w rozwoju superwizji pracy socjalnej. Jeżeli przyjmiemy, 
iż dzięki kształceniu i samokształceniu oraz doskonaleniu zawodowemu na 
specjalizacjach i studiach podyplomowych, tworzy się przekonanie o pożyt-
kach płynących z superwizji – przekazuje się informacje o specyfice procesu 
superwizyjnego, dostarczana jest wiedza na temat modeli superwizji, jednym 
słowem, kształtowane są postawy wobec superwizji – to uznajemy, że w syste-
mie kształcenia wytwarzany jest podstawowy układ odniesienia dla innowacji 
społecznej, jaką jest wdrażanie superwizji do pomocy społecznej. 

Najogólniej mówiąc, stan systemu kształcenia – jego rozproszenie, napię-
cia między podsystemami (szkoły wyższe, kolegia pracowników służb spo-
łecznych, ośrodki biorące i niebiorące udziału w organizowaniu kształcenia 
w zakresie specjalizacji itd.), jakość komunikowania w granicach systemu 
kształcenia, pozycja poszczególnych instytucji i inne cechy tego systemu – 
ma istotne znaczenie dla zmiany społecznej, jaką jest wprowadzenie super-
wizji do instytucji pomocy społecznej i tworzenie ram wspierających jej  
rozwój. 
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Nie przesądzając o tym, w jakim stopniu i na ile eksponowano oraz reali-
zowano interesujące nas treści na różnych poziomach kształcenia do pracy 
socjalnej, podkreślę jedynie, że w odniesieniu do superwizji pracy socjalnej, 
poszerzenie treści programowych (a więc korzystne zmiany), nastąpiło wraz 
z pojawieniem się programów dla specjalizacji II stopnia w zawodzie pra-
cownik socjalny, programów dla kolegiów pracowników służb społecznych 
oraz w wyniku wprowadzenia tych treści do programów dla kierunku praca 
socjalna. A zatem zmiany korzystne dla rozwoju superwizji pracy socjalnej 
miały miejsce po 2000 r. Tezę tą potwierdzają także inne fakty odnoszące 
się do obszaru kształcenia – rozwój oferty szkoleniowej i usług prowadzenia 
superwizji na rynku szkoleniowym2, stworzenie programu kształcenia i zasad 
certyfikowania superwizorów pracy socjalnej z inicjatywy ROPS w Krakowie 
w 2008 r.3 czy też oferta na runku szkoleniowym4. 

Do podobnego wniosku prowadzą analizy procesów rozwoju konsultacji 
i związanych z nimi kreacji roli zawodowej konsultanta, która tworząc się 
w pomocy społecznej, zmieniała się wraz z nią. Przeprowadzona w 1999 r. 
zmiana społeczna, określana jako „powiatyzacja”, w konsekwencji wprowa-
dzenia nowego poziomu wsparcia w systemie pomocy społecznej (powiato-
wego), doprowadziła do powstania nowych powiatowych instytucji pomocy 
społecznej, zmieniając zakres obowiązków gmin, gminnych ośrodków pomocy 
społecznej, a także wprowadzając zmiany na szczeblu wojewódzkim. Pomimo 
trudności, przed którymi stanęły powiatowe i gminne ośrodki pomocy społecz-
nej po reformie 1999 roku, badacze analizujący stan pracy socjalnej w Polsce 
wskazują na połowiczny sukces tych reform: aktywność ośrodków pomocy 
społecznej w prowadzeniu pracy socjalnej, rozwoju jej innowacyjnych form 
w systemie, zwłaszcza w bardziej zasobnych powiatach grodzkich5, istnie-
nie potencjału w „trzeciej warstwie” – wśród pracowników specjalistycznych 
ośrodków wsparcia (Rymsza, 2012). Warto również podkreślić dynamiczność 

2 Z inicjatywy własnej ośrodków pomocy społecznej (usługa płacona ze środków samo-
rządowych, np. MOPS w Katowicach zlecił mi realizowanie tej usługi w latach 2006–2008) lub 
usługę tę wiązano z realizowaniem projektów systemowych. 

3 Ramowy program szkolenia w zakresie przygotowania superwizorów pracy socjalnej (2008).  
Moduł pracy socjalnej w przygotowanym programie 2,5 rocznego kształcenia superwizorów 
pracy socjalnej opracowały: H. Gąsior, D. Trawkowska, A. Włoch, na prośbę ROPS w Kra- 
kowie. 

4 Oferta usługowa szkoleń znajduje się np. na stronach Instytutu Rozwoju Służb Spo-
łecznych w Warszawie, regionalnych struktur pomocy społecznej, np. RCPS w Łodzi oraz 
prywatnych firm szkoleniowych. Z ofertą studiów podyplomowych superwizji pracy socjalnej 
wystąpiły szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Akademia Pedagogiki Spo-
łecznej im. M. Grzegorzewskiej. 

5 Por. R. Szarfenberg (red.), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec 
wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Wrzos, Warszawa 2011. 
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środowisk skupionych wokół organizacji pozarządowych w określaniu stan-
dardów pracy socjalnej i w pracach nad tymi standardami oraz modelami 
instytucji (Dębska-Cenian i inni, 2008). 

Sukcesy reformy, o których wspomniałam, w pewnym zakresie wzmocnione 
zostały przez dostęp gminnych i powiatowych ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacji pozarządowych prowadzących pracę socjalną do środków 
POKL i aktywność ośrodków w ich pozyskiwaniu nie zdynamizowała tempa 
rozwoju pracy socjalnej, co potwierdziły ogólnopolskie badania nad stanem 
usług społecznych (Szarfenberg, 2011a, ss. 361–363). Badacze podkreślali 
…  że występują znaczne dysproporcje, szczególnie pomiędzy miastami na prawach 
powiatu a małymi gminami w potencjale organizacyjnym pomiędzy różnymi typami jops-
-ów, zróżnicowana dostępność do usług społecznych,…, że występuje zbyt mała dostępność 
usług pomocy społecznej, mimo ich rozbudowy dzięki projektom unijnym, dotyczy to szcze-
gólnie sytuacji w mniejszych ośrodkach pomocy społecznej i powiatach (Szarfenberg,  
2011a, s. 361). 

Z tych i innych badań wynika, że niepowszechna i zróżnicowana co do ofe-
rowanych form praca socjalna, nierównomiernie obecna w polskim systemie 
pomocy społecznej, nie jest także w porównywalnym stopniu wsparta super-
wizją. Ważnym czynnikiem w rozwoju superwizji pracy socjalnej w Polsce 
okazały się być projekty systemowe, których realizacja umożliwiła, zwłaszcza 
mniejszym ośrodkom pomocy społecznej, wprowadzenie zewnętrznego super-
wizora i wyjście poza nieformalną superwizję koleżeńską. 

Stworzyła się w ten sposób przestrzeń dla rozwoju superwizji pracy socjal-
nej, która stając się usługą wspierającą pracę socjalną w uzyskaniu profe-
sjonalnego statusu, utrwaliła i umocniła jej pozycję w systemie pomocy 
społecznej. Towarzyszenie superwizji pracy socjalnej to proces powolnego 
kształtowania się koncepcji, testowania modeli superwizji, a w konsekwencji 
dookreślenie niektórych jej funkcji i wskazanie ich znaczenia w pracy socjal-
nej i w systemie pomocy społecznej. Z kilku funkcji superwizji dwie okazały 
się być istotne – dostrzega się ważność superwizji we wsparciu środowiska 
zawodowego pracowników pomocy społecznej, w identyfikowaniu i rozwiązy-
waniu dylematów etycznych oraz ważność edukacyjnej funkcji superwizji dla 
pracowników socjalnych. 

Superwizorzy, w zindywidualizowany sposób kreujący swoje role zawo-
dowe w ośrodkach pomocy społecznej i w organizacjach pozarządowych, two-
rzą zaczyn pod nowe środowisko zawodowe – środowisko superwizorów pracy 
socjalnej w Polsce.

Jednakże źródłem zachodzących w systemie i obserwowanych przez bada-
czy i praktyków zmian, których efektem jest obecność superwizji: najpierw 
w systemie gminnej, a potem, po 1999 r., także powiatowej pomocy społecz-
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nej, był rozwój konsultacji6, której potrzebowali pracownicy socjalni, klienci 
pomocy społecznej i kierownictwo ośrodków. 

3. ROZWÓJ KONSULTACJI I SUPERWIZJI  
PRACY SOCJALNEJ W POLSCE PO 1990 R.7 

Superwizja pracy socjalnej wkroczyła do polskiego systemu pomocy spo-
łecznej w drugiej połowie lat 90. XX w. jako rezultat rozwoju i doskonalenia 
procesów konsultacji, umożliwiających zmniejszenie poczucia niepewności 
towarzyszącego kadrze pomocy społecznej. Była to i nadal pozostaje jej pod-
stawowa funkcja w tym systemie, której „służą” wspierająca i edukacyjna 
funkcja superwizji. Aktualnie, o znaczeniu konsultacji w pomocy społecznej 
świadczą rezultaty badań empirycznych nad konsultantami (i płynące z nich 
wnioski) oraz wysoka ranga, którą środowisko ekspertów-praktyków przy-
znaje konsultacji wśród innych działań wspierających rozwój pracy socjal-
nej w Polsce, wyznaczając jej ważne miejsce, w stworzonych standardach tej 
pracy i w opracowanych modelach instytucji wsparcia społecznego8. 

6 Niekwestionowaną cechą superwizji jest konsultacyjny charakter tego procesu, co pod-
kreślano w literaturze, por. A. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich 
kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. BPS, Wydawnictwo Interart, 
Warszawa 1996; J. Szmagalski (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS 
Warszawa 2005. Porównaj także uwagi na ten temat w opracowaniach: K. Wódz, E. Leśniak-
-Berek, Superwizja w pomocy społecznej, w: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. 
Materiały pomocnicze dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, Wydawnictwo 
Edukacyjne Akapit, Toruń 2007, ss. 36–37; D. Trawkowska, Superwizja w pomocy Społecznej w Pol-
sce. Aspekty teoretyczne i praktyczne, w: System pomocy społecznej w Polsce. Wybrane aspekty instytucjonalne 
i praktyczne, M. Bąkiewicz, M. Grewiński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
TWP, Warszawa 2010, ss. 246–247. 

7 W tym fragmencie wykorzystałam następujące teksty: D. Trawkowska, Konsultacja 
i superwizja w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. Studium empiryczne, w: Superwizja pracy socjal-
nej. Zastosowania i dylematy, J. Szmagalski (red.), IRSS, Warszawa 2005, ss. 109–132; D. Traw-
kowska, Konsultanci w pomocy społecznej – w świetle wyników badań empirycznych, w: Badania w pracy 
socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, E. Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-
-Pyrlińska (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, ss. 215–233; D. Trawkowska: Doradca i terapeuta 
czy badacz i strateg? Role zawodowe konsultantów w lokalnych systemach wsparcia rodzin, w: Pomoc spo-
łeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, D. Trawkowska 
(red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011, ss. 291–313.

8 Przykład wysokiej rangi konsultacji znajdujemy w ekspertyzie, przygotowanej dla 
WRZOS w związku opracowaniem standardów: Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej 
pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od 
pracy socjalnej czynności związanych z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń, wersja z dnia 
29.05.2011 r., którą opracował Zespół ds. modeli realizacji usług o określanym standardzie 
w gminie, w składzie: Karol Jasiak, Ryszard Kamionka, Stanisław Myjak, Adam Roznerski, 
Aurelia Włoch. Ekspertyza zamieszczona na stronie WRZOS www.wrzos.org.pl
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Ale początki konsultacji w pomocy społecznej są związane z tworzeniem 
podstaw prawnych i organizacyjnych dla jej wdrażania do kształtującego się 
przed czterdziestoma laty systemu pomocy społecznej w okresie PRL. W stycz-
niu 1969 roku została wydana instrukcja nr 1/69 ministra zdrowia i opieki 
społecznej w sprawie ośrodków opiekuna społecznego, w której przewidziano 
powołanie takich ośrodków we wszystkich przychodniach obwodowych do 
końca roku 1973. Początkowo ośrodek opiekuna społecznego zatrudniał zale-
dwie dwóch pracowników – kierownika ośrodka i pracownika socjalnego oraz 
czterech konsultantów: psychologa, prawnika, pedagoga i socjologa w niepeł-
nym wymiarze godzin (Oleszyńska, 1978, s. 30). Możemy jedynie domniemy-
wać, iż w niektórych ośrodkach „siłą inercji” odtworzono po 1990 r. model 
ośrodka pomocy społecznej, w którym znalazło się miejsce dla konsultantów, 
skoro obowiązku zatrudnienia konsultantów w ośrodkach pomocy społecznej 
nie było; nie przewidywała tego rozwiązania Ustawa o  pomocy społecznej 
z 29 listopada 1990 r. W przypadku konsultantów pracujących w pomocy spo-
łecznej mamy, jak sądzę, do czynienia z przykładem trwałości wzorów insty-
tucjonalnych, kontynuowaniem zaakceptowanych, znanych i sprawdzonych 
w poprzednim systemie, a więc i bezpiecznych dla nowej organizacji, rozwią-
zań. Ale czy zatrudnianie specjalistów w „nowych” (po 1990 r.) organizacjach 
pomocy społecznej – w ośrodkach pomocy społecznej – możemy traktować 
jako przejaw „zależności od szlaku” (patch  dependence)9? Odpowiedź na to pyta-
nie wymaga zdecydowanie bardziej pogłębionych badań. 

4. ROZWÓJ KONSULTACJI I TWORZENIE SIĘ ROLI 
SUPERWIZORA PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKACH 

POMOCY SPOŁECZNEJ – NA PRZYKŁADZIE 
GÓRNOŚLĄSKICH KONSULTANTÓW

Lata 90. ubiegłego wieku w rozwoju górnośląskiej pomocy społecznej cha-
rakteryzuje wzrost zainteresowania usługami świadczonymi przez konsultan-
tów, o czym świadczy zróżnicowane przygotowanie zawodowe zatrudnianych 
w ośrodkach pomocy społecznej specjalistów – obok pedagogów, psychologów, 
socjologów i prawników w charakterze konsultantów zatrudniano w nich rów-
nież politologów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych (licencjac-

9 O znaczeniu tej zależności dla funkcjonowania instytucji pomocy społecznej – por. 
D. Zalewski, Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2002, s. 25 i nast.
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kich) o  specjalności praca socjalna10. Ten fakt, jak również wyodrębnienie 
w strukturach organizacyjnych ośrodków pomocy społecznej zespołów kon-
sultacyjnych z  ich specyficznym zakresem zadań, zatrudniających specja-
listów na etatach, korzystanie przez pracowników socjalnych z konsultacji 
specjalistów tzw. zewnętrznych, np. lekarzy, pedagogów szkolnych, kuratorów 
sądowych, pracowników urzędów pracy, rola konsultantów w rozwoju pracy 
zespołowej (np.  w prowadzeniu zespołów konsultacyjnych, zespołów inter-
dyscyplinarnych) świadczyła o rosnącym popycie na usługi konsultantów, 
a zarazem o coraz większym znaczeniu procesu konsultacji w administrowa-
niu i prowadzeniu pracy socjalnej; o upowszechnieniu konsultacji w zarzą-
dzaniu pomocą społeczną; o jej rzeczywistym wykorzystywaniu na różnych 
etapach rozmaitych metodycznych działań w pracy socjalnej11. 

W połowie lat 90. ubiegłego wieku, w strukturach organizacyjnych ośrod-
ków pomocy społecznej dawnego województwa katowickiego pojawiły się for-
malnie wyodrębnione zespoły konsultantów. Funkcjonowały one i niektóre 
z nich nadal funkcjonują, przede wszystkim w większych miastach: w Kato-
wicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Zawierciu. W innych, zwłaszcza 
mniejszych miastach, jak Piekary Śląskie, Siemianowice, Tarnowskie Góry, 
Gliwice zatrudniono tych specjalistów, tworząc dla nich etaty. Do zadań kon-
sultantów zatrudnionych w pomocy społecznej należało m.in. merytoryczne 
wsparcie pracowników socjalnych w pracy socjalnej, kształcenie umiejętności 
niezbędnych w pracy z określoną grupą lub grupami klientów, doskonalenie 
metod pracy socjalnej, prowadzenie współpracy z organizacjami reprezen-
tującymi trzeci sektor oraz instytucjami w otoczeniu ośrodka. Konsultanci 
pracowali także bezpośrednio z klientami pomocy społecznej, zwłaszcza tzw. 
trudnymi klientami, wyręczając lub wspierając w prowadzeniu pracy socjalnej 
pracowników socjalnych. Podstawowe ich funkcje w latach 90. sprowadzały się 
do: roli doradcy, szkoleniowca-nauczyciela, pośrednika udostępniania zaso-

10 Zdarzało się i tak, że dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej zatrudniali jako konsul-
tantów doświadczonych pracowników socjalnych, którzy nie posiadali wyższego wykształcenia 
oraz przedstawicieli trzeciego sektora (np. prezesa Stowarzyszenia AA). Także w 2007 r. taka 
praktyka miała miejsce w jednym przypadku – jeden z badanych legitymował się ukończoną 
szkołą policealną dla pracowników socjalnych oraz ukończoną specjalizacją I stopnia w zawo-
dzie pracownik socjalny. 

11 Warto w tym miejscu podkreślić powszechność konsultacji jako usługi lub rodzaju 
metodycznego działania w pomocy społecznej i w pracy socjalnej. Konsultacja nie ogranicza 
się do korzystania z pomocy etatowych konsultantów. W funkcji konsultanta występowali rów-
nież specjaliści spoza ośrodka, kierownicy działów pomocy środowiskowej lub kierownicy punk-
tów terenowych, z którymi pracownicy socjalni konsultowali trudne przypadki. Pracownicy 
socjalni, koordynatorzy, specjaliści pracy socjalnej konsultowali innych pracowników socjal-
nych, wspierając w ten sposób swoich kolegów. Pracownicy socjalni oraz konsultanci wspierali 
za pośrednictwem konsultacji trzeci sektor w działaniach.
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bów, mediatora i terapeuty. Późniejsze badania, przeprowadzone w 2005 r., 
wskazywały na krystalizowanie się dwóch nowych funkcji – superwizora pracy 
socjalnej oraz funkcji projektanta i – w pewnym zakresie – stratega (np. pro-
jektowanie programów, opracowywanie projektów socjalnych w ramach stra-
tegii rozwiązywania problemów społecznych, nadzór nad monitoringiem 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, praca koncepcyjna nad pro-
cedurami współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej).

Wiadomym jest, że w drugiej połowie lat 90. górnośląscy konsultanci 
pełnili rozmaite funkcje jawne i ukryte na rzecz ośrodka pomocy społecz-
nej. W  perspektywie interakcjonistycznej należy mówić przede wszystkim 
o nieformalnych rolach środowiskowych górnośląskich konsultantów – peł-
nili oni role „pracownika socjalnego do specjalnych zadań”, który w trud-
nych sytuacjach zastępując terenowego pracownika socjalnego stawał się jego 
dublerem. Inną kontrowersyjną funkcją konsultantów była funkcja „super-
kontrolera pracy socjalnej” (ukryta), która wchodziła w kolizję z ich funkcją 
(jawną) doradcy. Pozytywna dla systemu pomocy społecznej, acz nie zawsze 
aprobowana przez środowisko pracowników socjalnych, funkcja innowatora-
-inicjatora nowych rozwiązań w pracy socjalnej12 oraz najpowszechniej reali-
zowane funkcje (jawne) doradcy i szkoleniowca, dopełniały obrazu aktywności 
zawodowej konsultantów. W funkcji doradcy specjaliści udzielali porad i kon-
sultacji zarówno klientom pomocy społecznej, pracownikom socjalnym, 
dyrektorom, jak i – aczkolwiek zdecydowanie rzadziej – wspierali przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych. Dopełnieniem obrazu funkcji jawnych były 
role szkoleniowca-nauczyciela; konsultanci prowadzili szkolenia wewnętrzne 
przede wszystkim dla pracowników socjalnych, zdarzało się, że szkolili przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, a po wejściu do systemu pomocy spo-
łecznej rodzin zastępczych szkolili kandydatów do pełnienia tej roli. 

Główne funkcje konsultantów przed „powiatyzacją” określone zostały 
przez przytłoczoną ogromem zadań ratowniczych organizację (ośrodek 
pomocy społecznej), której podstawowi pracownicy – czyli „socjalni” – z wielu 
powodów nie byli w stanie pracować twórczo na rzecz rozwoju własnej orga-
nizacji (i instytucji pomocy społecznej), a kierownicy również potrzebowali 
merytorycznego wsparcia. Konsultanci zastępowali pracowników „socjal-
nych” w nagłych przypadkach, w mniej standardowych działaniach oraz 
w pracy koncepcyjnej. Oczekiwano od nich wsparcia w bezpośrednim działa-
niu na rzecz klienta oraz wspierania w innych, nowych zadaniach stawianych 

12 Konsultanci wprowadzali kontrakt w pracy socjalnej, rozmaite formy pracy zespołowej, 
w tym superwizję pracy socjalnej, tworzyli poradniki metodyczne, informatory o organizacjach 
działających na polu pomocy społecznej w miastach.
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organizacji. W szczególności w zadaniach definiowanych jako trudne do roz-
wiązania, jako nowe czy też w zadaniach zdefiniowanych jako konieczne do 
rozwiązania w nowy sposób pojawiali się konsultanci. 

Prawidłowość ta dotyczyła zarówno zadań podejmowanych bezpośrednio 
przez pracowników socjalnych (ściśle związanych z ich rolami zawodowymi, 
w których pomoc konsultantów miała charakter informacyjno-instruktażo-
wego wsparcia – np. pomoc konsultantów w tworzeniu grup wsparcia dla ofiar 
przemocy), jak i zadań stawianych przed ośrodkami pomocy społecznej, któ-
rych nie przydzielano pracownikom socjalnym (np. angażowanie konsultan-
tów w opracowanie procedur współpracy między instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi w rozwiązywaniu tego problemu w skali lokalnej). Z reguły 
w większych miastach województwa śląskiego konsultanci towarzyszyli pra-
cownikom socjalnym, wspierając procesy profesjonalizacji i specjalizacji 
w zawodzie pracownika socjalnego.

Konsultantów zatrudniały przede wszystkim duże miasta aglomeracji gór-
nośląskiej oraz większe miasta w województwie śląskim (ponad 80% respon-
dentów). Ich podstawowym miejscem zatrudnienia były Miejskie Ośrodki 
Pomocy Społecznej. W MOPS-ach znalazło zatrudnienie 75% badanych. 
W Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz w Miejskich Ośrod-
kach Pomocy Rodzinie (MOPR) zatrudnienie znalazło odpowiednio 7% oraz 
8,5% (ogółem ponad 15% respondentów). Natomiast w mniejszych ośrodkach 
pomocy społecznej (w OPS i w GOPS) pracowało 16% respondentów. 

Wprawdzie porównanie tych danych z danymi z 1997 r. nie jest w pełni 
możliwe z uwagi na wprowadzenie nowej organizacji na poziomie powiatów, 
jakimi stały się PCPR (w powiatach ziemskich) lub – w miastach na pra-
wach powiatu – ośrodki pomocy społecznej, łączące zadania powiatu i gminy 
(znane jako Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy 
Społecznej), tym niemniej zestawiając informacje z obu badań na temat spe-
cyfiki miejsca zatrudnienia i działania konsultantów, dostrzec możemy, że 
były to przede wszystkim większe miasta województwa. W 1997 roku kon-
sultanci pracowali przede wszystkim w miejskich ośrodkach pomocy spo-
łecznej (86%): ośrodki miejskie powyżej 200 tys. ludności zatrudniały 36% 
specjalistów z wyższym wykształceniem, ośrodki miejskie, w miastach poni-
żej 200 tys. ludności zatrudniały 50% tych specjalistów, zaś ośrodki miejsko-
-gminne zaledwie 14%.

Wśród specjalistów „tradycyjnie” zatrudnianych w pomocy społecznej 
na etatach konsultantów: psychologów, pedagogów, prawników i socjologów 
można było dostrzec na przestrzeni dziesięciu lat pewne zmiany. Wprawdzie 
nadal, podobnie jak w latach wcześniejszych, dominowali pedagodzy i psycho-
lodzy (odpowiednio 25% i 24%), razem stanowiąc niemal połowę badanych, 
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ale zmalał nieco udział prawników w tej grupie – w 1997 r. prawnicy stano-
wili 18%, a w 2007 r. tylko 14%. Wzrósł natomiast udział socjologów, którzy 
w  1997 r. stanowili 9% badanych, a w 2007 r. było ich 14%13. Politolodzy, 
podobnie jak w latach poprzednich, reprezentowani byli nielicznie14. 

Niemal 70% konsultantów w 2007 r. to kobiety. Udział kobiet wśród kon-
sultantów w 1997 r. był podobny. Jeżeli chodzi o wiek badanych, to w 2007 r. 
dominowały w tej zbiorowości osoby przed 40 rokiem życia. Osoby po 40 r. ż. 
stanowiły 44% respondentów, natomiast ludzie młodzi do 30 r. ż. stanowili 
nieco ponad 21%15. 

Zdecydowana większość badanych została zatrudniona w pomocy społecz-
nej na stanowisku konsultanta po 2000 r. Zaledwie jedna czwarta to konsul-
tanci zatrudnienia na tym stanowisku w latach 1990–1999. Nie jest to zatem 
w pełni zbiorowość badana przeze mnie w 1997 r., zdecydowana większość 
respondentów nie uczestniczyła w badaniu z 1997 r. Wśród respondentów nie 
było ani jednej osoby zatrudnionej na tym stanowisku przed 1990 r. Najwięcej 
konsultantów (42,2%) zostało zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej 
województwa śląskiego w roku 2005 (19,7%) i w 2006 (22,5%) Jeżeli chodzi 
o pierwsze badanie (1997 r.), to wówczas 9% badanych zostało zatrudnionych 
przed 1990 r. Pozostali (91%) zostali zatrudnieni między 1990 a 1996 r., a naj-
więcej osób – aż 25% zostało zatrudnionych w 1996 r. 

Dla większości konsultantów (63%) pomoc społeczna była w 2007 r. 
jedynym miejscem pracy. Warto to podkreślić, gdyż w 1997 r. aż dla 64% 
respondentów ośrodek pomocy społecznej stanowił kolejne miejsce pracy. 
Niemal 60% badanych pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy, podczas 
gdy w  1997 r. ponad 30% respondentów pracowało w wymiarze pełnego 
etatu. Zmiana charakteru zatrudnienia w miejscu pracy – pełnoetatowość 
i posiadanie tylko jednego miejsca pracy wskazują na utrwalenie funkcji 
konsultanta w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w większych  
miastach. 

Powody, które uprawniają osoby i rodziny do ubiegania się o świadczenia 
z pomocy społecznej wyznaczały, podobnie jak w latach poprzednich, podsta-
wowe obszary aktywności zawodowej konsultantów. Zdecydowana większość 
konsultantów, ponad 95%, pracowała w 2007 r. z różnymi grupami klien-
tów. Marginalnie reprezentowani byli ci, którzy pracy z klientami nie mieli 
w zakresie swoich obowiązków. Niemal 50% respondentów pracowało z jedną, 
dwoma lub trzema grupami klienckimi. Ponad 50% usługi swoje adresowało 

13 Dwie trzecie socjologów zatrudnionych na stanowiskach konsultantów w 2007 r. ukoń-
czyło studia socjologiczne o specjalności praca socjalna. 

14 W 1997 r. były zaledwie 2 osoby, a w 2007 r. była to jedynie jedna osoba.
15 W 1997 r. nie pytałam konsultantów o ich wiek.
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do czterech i więcej grup klienckich16. Wśród klientów dominowały: rodziny 
dysfunkcyjne (wskazało na nie 64,8% respondentów), ofiary przemocy (48% 
wskazań), osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny (45%). Beneficjentami 
były stosunkowo często osoby niepełnosprawne (45%), osoby starsze (44%), 
osoby bezrobotne (41%). Rzadziej pojawiały się osoby opuszczające zakłady 
karne (19%) oraz osoby uzależnione od narkotyków (17%). W obszernej 
kategorii „inne” (46,5%) najczęściej wymieniano: dzieci (doświadczające 
przemocy, z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnosprawne) i młodzież (w tym 
opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńcze) – 12,7%, osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz osoby chore psychicznie (7,1%) rodziny (zastęp-
cze, biologiczne, wychowujące dzieci niepełnosprawne) – 5,6%17. 

W zdecydowanej większości odbiorcami usług konsultantów były osoby 
oraz rodziny dysfunkcyjne, aczkolwiek należy odnotować pojawienie się eta-
tów konsultanckich, których zakres nie obejmował zadań związanych z bez-
pośrednim wspieraniem osób i rodzin.

Z obszernej listy zadań18 konsultanci mogli wskazać dowolną ich liczbę, 
którą realizowali w pomocy społecznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami 
ośrodków, w których zostali zatrudnieni. Najczęściej konsultanci realizowali 
od 4 do 6 zadań: 4 zadania realizowało 12,7% konsultantów, 5 zadań 19,7%, 
6  zadań 11,3% badanych, a 7 zadań 12,7% respondentów. Do najczęściej 
wybieranych zadań należały: 
– poradnictwo dla klientów (86%), 
– poradnictwo dla pracowników socjalnych (70%), 
– konsultacje dla pracowników socjalnych (66%) i dla klientów (także 66%)
– szkolenia dla pracowników socjalnych (37%).

Można zatem stwierdzić, że zdecydowana większość konsultantów, bez 
względu na rodzaj wykształcenia, najczęściej występowała w roli doradcy oraz 
– nieco rzadziej – w roli szkoleniowca. Rola doradcy nie ograniczała się do 
udzielanie porad/konsultacji klientom oraz pracownikom socjalnym. Wpraw-
dzie nie tak często, jak wspomniane grupy, ale z poradnictwa korzystali rów-
nież inni pracownicy (co potwierdziło niemal 30% konsultantów), a  także 
dyrektorzy i kierownicy (14% konsultantów udzielało konsultacji dyrektorom 
i kierownikom). Jeżeli zaś chodzi o rolę szkoleniowca, to konsultanci pełnili 

16 W pytaniu półotwartym można było wskazać 9 grup klienckich (ostatni punkt „inne” 
grupy klienckie).

17 Sporadycznie w kategorii „inni” pojawili się: beneficjenci programów EFS, osoby 
chore, osoby z zaburzeniami zachowania, sprawcy przemocy, bezdomni, dłużnicy alimen-
tacyjni (wszystkie kategorie po jednym wskazaniu) i organizacje pozarządowe (2 wska- 
zania)

18 W pytaniu 12 (półotwartym) obszerna, 19-punktowa, lista zawierała na końcu katego-
rię „Inne zadania, jakie?” 
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ją szerzej niż w roku 1997. Obok szkoleń dla pracowników socjalnych (37%) 
prowadzili szkolenia dla klientów (18%) i organizacji pozarządowych (11%). 
Tą strukturę zadań potwierdził rozkład odpowiedzi na kolejne pytanie kwe-
stionariusza (pyt. 13). 

Konsultanci odpowiadając na to pytanie – które z zadań zajmowały najwię-
cej miejsca w ich pracy?19 – wskazali na: poradnictwo/konsultacje dla klien-
tów (41% badanych sytuowało to zadanie na pierwszym miejscu, na drugim 
miejscu 15,5%). Także 15,5% badanych wskazało na konsultacje dla klientów 
jako drugie w kolejności ważne zadanie, zajmujące najwięcej miejsca w ich 
pracy. Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się zadania nie występujące na 
stosunkowo obszernej i szczegółowej liście (zaznaczono kategorię „inne”)20, 
zaś na piątym miejscu wskazano na szkolenia dla pracowników socjalnych. 

Z innych rezultatów badania warto zwrócić uwagę na następujące: 
1. Stosunkowo często konsultanci deklarowali prowadzenie pracy socjalnej 

z małymi grupami społecznymi. 35% badanych prowadziło grupy wspar-
cia, edukacyjne, terapeutyczne. Biorąc pod uwagę zbiorowość konsultan-
tów o wykształceniu pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym 
(razem 63%, w tym 14% stanowili socjolodzy), to ponad połowa specjali-
stów zatrudnionych na etatach konsultantów w górnośląskich ośrodkach 
pomocy społecznej prowadziła pracę z małymi grupami. Ponadto 32% 
deklarowało prowadzenie działań terapeutycznych, w tym (jak wynikało 
z odpowiedzi na pytania otwarte) były to działania psychoterapeutyczne 
oraz socjoterapia. Zatem również połowa specjalistów z wykształceniem 
psychologicznym pedagogicznym i socjologicznym prowadziła psychotera-
pię oraz socjoterapię. 

2. Jedna czwarta respondentów deklarowała prowadzenie pracy socjalnej 
z rodzinami, a biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia (psychologiczne 
i pedagogiczne), ponad połowa specjalistów o wykształceniu specjalistycz-
nym deklarowała prowadzenie tej pracy (socjalnej z rodzinami).

3. Na użytek tworzenia systemu wsparcia dla rodzin wieloproblemowych 
warto wspomnieć o jeszcze jednej, stosunkowo nowej w pomocy społecznej 
roli – roli superwizora. Zadeklarowało ją 11% respondentów przeprowa-
dzonych badań21. 

19 Było to kolejne pytanie kwestionariusza (pyt. 12), w którym poproszono respondentów 
o zaznaczenie rangi poszczególnych zadań.

20 Były tam zadania odnoszące się do tych grup klienckich, które znalazły się w kategorii 
„inne” (grupy) w pyt. 6, czasami wskazywano na konkretne działania podejmowane w związku 
z jakimś zadaniem. 

21 Prowadzący superwizje stanowili jedną szóstą zbiorowości konsultantów o wykształ-
ceniu pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym w 2007 r. Była to funkcja rzadziej 
pełniona niż funkcja doradcy, szkoleniowca. Na temat rozwoju konsultacji i superwizji w gór-
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Z przeprowadzonego badania wynikało, że role doradcy, szkoleniowca, 
lidera w pracy z małymi grupami, specjalisty w pracy socjalnej z rodzi-
nami oraz terapeuty i superwizora były podstawowymi rolami konsultantów 
wewnątrz systemu organizacyjnego, jakim jest środek pomocy społecznej. Te 
właśnie role i związane z nimi zadania tworzyły związki działań, składające 
się na treść roli konsultanta o wykształceniu pedagogicznym, psychologicz-
nym i socjologicznym, zatrudnionego w pomocy społecznej.

Poza środowiskiem konsultantów, którzy wdrażali do praktyki zasady 
obowiązujące w superwizji psychologicznej lub modele jej dostosowywali do 
potrzeb nowych obszarów (pomocy społecznej i pracy socjalnej) w drugiej 
połowie lat 90. ubiegłego wieku, w górnośląskich ośrodkach pomocy społecz-
nej, zatrudnieni w nich kierownicy podejmowali pewne próby wejścia w role 
superwizorów, co potwierdzają zasygnalizowane w badaniach potrzeby kadry 
kierowniczej, a co za tym idzie, również zapotrzebowanie pomocy społecznej 
na funkcję administracyjno-zarządzającą superwizji. 

Przykład górnośląskich konsultantów ukazuje znaczenie splotu różnorod-
nych czynników w procesie kreacji superwizora w gminnych i powiatowych 
ośrodkach pomocy społecznej. Tworzenie tej roli przez indywidualnych kon-
sultantów w organizacyjnych ramach pomocy społecznej nie było i nie mogło 
być „swobodne”, gdyż podlegało instytucjonalno-organizacyjnym i rynkowym 
regułom: możliwość stworzenia etatów superwizorów w ośrodkach, „popyt” 
na superwizje przy wysokim poziomie lęku przed nią w środowisku pracow-
ników socjalnych, trudności z zaakceptowaniem i wdrożeniem do praktyki 
zasad superwizyjnego zarządzania wśród kierowników, rozbieżności w oce-
nie przydatności superwizji wśród zainteresowanych, a przy tym niewielkie 
możliwości oparcia się na dowodach22, aby przekonać niedostatecznie prze-
konanych o jej potrzebie – to tylko niektóre problemy, przed jakimi staje 
instytucja, w której wyłania się nowa rola zawodowa. Ponadto z nową rolą 
instytucja pomocy społecznej musi się zmierzyć w procesach klasyfikacji 
i analogii23, co czyni ją przy jej cechach (nieutrwalona w działaniu, niedosta-
tecznie lub nietrafnie zinterpretowana w toku kształcenia, wywołująca obawy, 
wrażliwa na przekształcenia w trakcie gier między superwizorem a superwi-

nośląskiej pomocy społecznej por. D. Trawkowska, Konsultacja i superwizja w górnośląskich ośrod-
kach pomocy społecznej. Studium empiryczne, w: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, 
Szmagalski J. (red.), Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa, Seria Ex Libris Pracow-
nika Socjalnego, ss. 109–132. 

22 Z uwagi na problemy towarzyszące wdrażaniu ewaluacji do pomocy społecznej, co 
utrudnia opartą o dowody ocenę skuteczności superwizji, jako elementu systemu wsparcia 
pracy socjalnej – DT. 

23 Por. M. Douglas, Jak myślą instytucje?, Tłumaczenie Olga Siara, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011. 
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zowanymi), podatną na redefiniowanie, w oparciu o reguły nieformalne lub 
organizacyjne, funkcjonujące w instytucji pomocy społecznej. Reasumując, 
cechy kreowanej roli oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania jej kreacji 
w pomocy społecznej sprawiają, że rola superwizora, a szczególnie rola super-
wizora zatrudnionego w gminnym lub powiatowym ośrodku na etacie, jest 
wyzwaniem dla niego i dla zatrudniającej go organizacji, dla pracowników 
socjalnych i dla innych partnerów superwizora. 

5. W STRONĘ TWORZENIA ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO 
SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ W POLSCE

Trudno jest ocenić dynamikę rozwoju superwizji tak w sektorze publicz-
nym, jak i pozarządowym z uwagi na nikłą obecność tego wątku w badaniach 
empirycznych. Główną trudnością jest, w mojej ocenie, nieprzywiązywanie 
przez wiele lat wagi do zagadnienia „jak wspierać wspierających”, co powo-
dowało, że w pomocy społecznej większa była dynamika tworzenia strategii, 
których celem było wspieranie klientów pomocy społecznej, aniżeli strategii 
skierowanych do pracowników pomocy społecznej w tym samym celu (Traw-
kowska, 2011b, ss. 63–88). 

Nie sposób również przedstawić pełnej analizy obszarów i dysfunkcji, 
w przypadku których, praca socjalna i pomoc społeczna korzystają z dobro-
dziejstw superwizji. Zauważalnym jest wprowadzenie superwizji do systemów 
wsparcia dziecka i rodziny, a w szczególności jako narzędzia wsparcia asy-
stentów rodziny pracujących w modelu PSR (Krasiejko, 2011, ss. 244–245), 
streetworkerów, specjalistów pracujących w obszarze pomocy bezdomnym, 
niepełnosprawnym, bezrobotnym. 

Otwarcie się kształcenia z zakresu superwizji w formie szkoleń i studiów 
podyplomowych wskazuje na zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności 
z  tego zakresu. Można więc powiedzieć, że w otoczeniu pomocy społecznej 
wyrasta grupa superwizorów pracy socjalnej, w małym stopniu zidentyfiko-
wana i identyfikująca się z nową rolą, zwłaszcza gdy mówimy o superwizorach 
zewnętrznych. Jest to grupa, o której bardzo niewiele wiemy, grupa nieznana 
i nieznająca się nawzajem, dodatkowo rozproszona w przestrzeni geogra-
ficznej, nieobecna w przestrzeni wirtualnej. Nie jest to jeszcze środowisko 
społeczne24, w przypadku którego Piotr Sztompka zwraca uwagę na sposób 

24 P. Sztompka charakteryzuje środowisko społeczne jako „zbiór tych samych lub w istocie 
podobnych pozycji i ról” – P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, 
Kraków 2002, s. 133.
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i styl postępowania wynikający z realizowania reguł zawartych w rolach, na 
wspólny światopogląd (mentalność środowiskową), a także na wspólne dla 
danego środowiska interesy oraz na dostęp środowiska do społecznie cenio-
nych dóbr, czego wyrazem może być standard życia, poziom intelektualny, 
prestiż i „siła przebicia” danego środowiska (Sztompka, 2002, ss. 113–114). 

Tworzeniu grupy zawodowej superwizorów pracy socjalnej sprzyja jednakże 
kilka okoliczności. Zrealizowano projekt systemowy „Tworzenie standardu 
superwizji pracy socjalnej”, który pozwolił superwizorom pracy socjalnej 
wymienić spostrzeżenia i opinie oraz poznać się nawzajem. Okolicznością 
sprzyjającą jest zainteresowanie pracowników pomocy społecznej korzysta-
niem z superwizji oraz zainteresowanie szkół wyższych tworzeniem dobrej 
oferty edukacyjnej w tym zakresie. Nie sposób jednakże określić, jaka będzie 
dynamika procesu umiejscawiania superwizji w systemie wsparcia pracy 
socjalnej, gdyż nawet w przypadku ambitnych i dobrze zaprogramowanych 
działań nie można przewidzieć efektów niezamierzonych, nieoczekiwanych 
skutków, takich jak: pojawienie się działań fikcyjnych i pozornych, powstanie 
funkcji ukrytych superwizji, niezamierzonych kosztów, które poniosą małe 
ośrodki pomocy społecznej w związku z próbami wprowadzania standardów 
pracy socjalnej i modeli instytucji, których elementem jest upowszechnienie 
i udostępnienie pracownikom pomocy społecznej superwizji pracy socjalnej. 
Ponieważ jednak nadszedł czas na świadome kształtowanie dobrej praktyki 
superwizyjnej, a ponadto od końca lat 90. XX w. próby takie były czynione 
w  pomocy społecznej, warto poświęcić nieco uwagi wyznacznikom dobrej 
praktyki superwizyjnej.

6. KILKA UWAG NA TEMAT KONCEPCJI 
I WYZNACZNIKÓW DOBREJ PRAKTYKI SUPERWIZYJNEJ 

Czym jest, a czym powinna być dobra praktyka superwizyjna oglądana 
z perspektywy instytucji, a nie jej wykonawcy? Jakie powinny być spełnione 
warunki, aby powiatowy lub gminny ośrodek pomocy społecznej czy organiza-
cja pozarządowa mogły powiedzieć, że taką dobrą praktykę tworzą u siebie? 
Truizmem jest, że każdą dobrą praktykę pomoc społeczna dostrzega i defi-
niuje w odniesieniu do stanu dotychczasowych doświadczeń środowiska zawo-
dowego, np. środowiska pracowników socjalnych, menedżerów, pracowników 
i wolontariuszy, przedstawicieli trzeciego sektora, kadry kierowniczej ośrod-
ków pomocy społecznej w relacjach z administracją samorządową oraz agen-
dami rządowymi (wymaganiami prawnymi i kontrolnymi), prezentując dobrą 
praktykę jako praktykę innowacyjną. Nie wystarczy to do jej obiektywizacji. 
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Realnie bowiem należy innowacyjne praktyki opisywać według kulturowych 
reguł, zawartych we wzorcach pracy służb społecznych. Za tym postulatem 
kryją się dwie ważne (i problematyczne) kwestie. 

Po pierwsze, nie wdrożono w pełni do praktyki standardów pracy socjalnej 
i towarzyszących jej standardów wsparcia, co daje szerokie pole dla poszuki-
wania „właściwych” reguł w wypracowanych przez ośrodki pomocy spo-
łecznej wzorcach pracy socjalnej (metodach, modelach, narzędziach 
oraz działaniach) i „właściwych” wzorach jej wsparcia, bez potrzeby 
odnoszenia ich do zobiektywizowanego standardu, którego – poza teorią 
pracy socjalnej i teorią superwizji – nadal brakuje. Innymi słowy, koncen-
tracja na własnych działaniach wzmacnia zaobserwowane nastawienie pra-
cowników pomocy społecznej do uznania tego, co się samemu wytworzyło 
za innowacyjną, dobrą praktykę, zwłaszcza gdy podejmuje się ją jako nie-
obecną do tej pory formę aktywności w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych i wspieraniu przedstawicieli służb społecznych na tym polu.

Po drugie, z badania przeprowadzonego na temat diagnozy standaryzacji 
usług i modeli instytucji wynikało, że eksperymentalnie wprowadzone stan-
dardy w jednym z dużych ośrodków pomocy społecznej nie cieszyły się znaczą-
cym poparciem pracowników socjalnych (Szarfenberg, 2011b, ss. 60–61), co 
wskazuje na trudności tkwiące w postawach kadry, ograniczające możliwości 
utworzenia wzorców działań, rozpowszechniania tych wzorców w związku z pro-
wadzoną pracą socjalną i towarzyszącym jej rozwiązaniom organizacyjnym. 

Po trzecie, wyniki badań nad postrzeganiem superwizji, referowane w tym 
tomie wskazują na niejednoznaczny stosunek przedstawicieli pomocy społecz-
nej do takiej formy wsparcia. Ponadto, w kulturze organizacyjnej instytucji 
kreujących standardy i praktyki pomocy społecznej zakodowane jest poszuki-
wanie wizerunkowo „udanych”, bo medialnie nośnych inicjatyw, co oznacza, 
że wizerunkowa przydatność dobrych praktyk może łatwo zdominować reflek-
sję nad jej podstawową funkcją, jaką jest testowanie trafności, skuteczności 
i efektywności działania pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

Kiedy w przypadku wprowadzenia superwizji będziemy mieli do czynienia 
z dobrą praktyką? Czy każdej oferowanej beneficjentom (w tym przypadku 
pracownikom ośrodków pomocy społecznej, wolontariuszom) atrakcyj-
nej ofercie wsparcia w oparciu o superwizję należy przypisać status dobrej 
 praktyki? 

Naszą analizę zacznijmy od następującego twierdzenia: innowacje w sys-
temie pomocy społecznej są podłożem tworzenia tam dobrych prak-
tyk, nie tylko tych bezpośrednio skierowanych na aktywizację beneficjentów 
i wytwarzanie postaw zaangażowania w sieciach wsparcia różnych partnerów, 
realizujących projekty wzbogacające ich standardy działania, ale i projektów, 
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których głównym celem jest „wspieranie wspierających”. Innowacje rodzą 
więc procesy innowacyjne, o ile nie zostaną przerwane, „zamrożone” bądź 
odrzucone. Zatem dobra praktyka to praktyka innowacyjna, często na pozio-
mie lokalnym

Pamiętając o różnych propozycjach klasyfikowania innowacji, proponuję 
drugie kryterium, traktujące innowację jako dobrą praktykę, czyli zmianę 
zaakceptowaną przez środowisko lub środowiska zawodowe (niekoniecznie 
przez ogół przedstawicieli, ale z pewnością przez jego/ich opiniotwórczą czy 
ekspercką część), a równocześnie jako zmianę poddawaną refleksji, argu-
mentowaną i wspieraną dowodami naukowymi.

Dla procesów wdrażania innowacji, która obejmując zmiany postaw jed-
nostek, rodzin, grup i szerszego środowiska, swoim zasięgiem i skalą oddzia-
ływania wykracza poza ośrodek pomocy społecznej, ważną cechą jest czas, 
w którym działanie lub model innowacyjnego działania zostaje zrealizowany 
bądź zamrożony, zmieniony lub odrzucony. Długotrwałe działania, zwłasz-
cza oparte o „miękkie” wskaźniki ich skuteczności, a takim działaniem jest 
wsparcie przez superwizję, są podatne na zmiany zasad, celów i rozwój dzia-
łań pozornych. Stąd utrzymanie profesjonalnych zasad, celów a przy tym 
doskonalenie i rozwój działań pozwalający na wzbogacanie sposobów realiza-
cji pracy socjalnej i superwizji pracy socjalnej w dłuższym okresie czasu, jest 
ważną cechą dobrej praktyki. 

Dobrej innowacyjnej praktyce powinien towarzyszyć system wsparcia. 
W tej sytuacji dobrą praktyką jest stworzenie lokalnego systemu wspar-
cia superwizorów pracy socjalnej na danym terenie, a nie tylko ogranicze-
nie się do profesjonalnego praktykowania superwizji. Tak rozumiana dobra 
praktyka powinna obejmować wszystkich superwizorów, ponad podziałami 
wynikającymi np. z miejsca świadczenia przez nich usług lub z innych cech. 
W rezultacie, odległym następstwem dobrej praktyki (superwizyjnej) będzie 
usprawnianie komunikowania się innowatorów w samych instytucjach i mię-
dzy instytucjami oraz wewnątrz organizacji społecznych, między tymi organi-
zacjami i między instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi. 

Postuluję również, aby dobra praktyka w większym stopniu spełniała 
dodatkowy wymóg: korzystania z wiedzy naukowej, co oznacza „oswajanie” 
teorii przez praktyków w następujących celach:
– powiązania wiedzy na temat problemów społecznych i sposobów ich przeja-

wiania się w indywidualnych, rodzinnych, grupowych biografiach klientów 
pomocy społecznej, ze stosowanymi kryteriami oceny własnego działania 
przez profesjonalistów-pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz 
innych specjalistów pracy socjalnej, aby refleksyjnie kształtować standardy 
pracy;
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– umożliwienia środowisku zawodowemu pracowników pomocy społecznej 
tworzenia i rozwoju nowych modeli pracy socjalnej, aplikowanych elastycz-
nie do lokalnych potrzeb i specyficznych warunków środowiska społecz-
nego beneficjentów; 

– wspierania środowiska pracowników pomocy społecznej w zrozumieniu 
uwarunkowań i konsekwencji doświadczanych dylematów, trudności, 
wykraczając poza modelowanie relacji z klientem, współpracownikami 
i partnerami.
Nie są to postulaty obce dobrej praktyce superwizyjnej, która choć skon-

centrowana na motywowaniu do twórczego rozwiązywania problemów zawo-
dowych, oddziaływuje i na inne sfery życia pracowników pomocy społecznej; 
rzecz w tym, aby nie tyle zgodzić się z tym faktem, co również uznać za war-
tość poczucie dobrostanu wśród pomagających.

Można sformułować także inne niż wymienione wyznaczniki dobrej prak-
tyki (superwizyjnej), zawsze będą one związane z refleksją nad własnym 
i  cudzym działaniem, w kontekście specyficznego funkcjonowania polskiej 
pomocy społecznej i pracy socjalnej na poziomie lokalnym, regionalnym i glo-
balnym.

7. ZAKOŃCZENIE

Zadane w tytule pytanie obliguje do udzielenia odpowiedzi – czy (już) 
tworzymy polską szkołę superwizji pracy socjalnej? Tworzymy podwaliny 
pod polską szkołę superwizji pracy socjalnej staraniem wielu środowisk 
społecznych i podmiotów. Ale do stanu, w którym możemy bez zastrzeżeń 
mówić o polskiej szkole – przed nami daleka droga. Akceptacja dla procesu 
superwizyjnego, stworzenie oraz wdrożenie modelu i standardu superwizji 
w odmiennych warunkach działania w przypadku wielkomiejskiej, miejskiej, 
małomiasteczkowej i wiejskiej pracy socjalnej, konsolidowanie się rozproszo-
nego środowiska zawodowego superwizorów pracy socjalnej, wytyczenie ście-
żek prowadzących do certyfikowania działania i piecza nad jego realizacją, 
troska o rozwój konsultacji w praktyce oraz o jakość kształcenia w zakresie 
superwizji, kształcenia w bliskim i bezpośrednim kontakcie z praktyką – to 
tylko niektóre z zadań wymagające realizacji.



Czy (już) tworzymy polską szkołę superwizji pracy socjalnej? 143

Bibliografia

Dębska-Cenian, A. Olech, P. (2008), Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecz-
nej i zawodowej reintegracji w sześciu sferach, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia 
z Bezdomności, Gdańsk.

Douglas, M. (2011), Jak myślą instytucje?, Tłumaczenie Olga Siara, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 

Krasiejko, I. (2011), Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Roz-
wiązaniach w pracy socjalnej, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice.

Leśniak-Berek, E., Wódz, K. (2007), Superwizja w pomocy społecznej, w: Praca socjalna 
wobec wybranych problemów społecznych. Materiały pomocnicze dla słuchaczy specjalizacji 
II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, S. Pawlas (Czyż) red., Wydawnictwo Edu-
kacyjne Akapit, Toruń.

Nocuń, A., Szmagalski, J. (1996), Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. 
Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów, BPS, Wydawnictwo Interart, 
Warszawa. 

Oleszyńska, A. (1978), Pracownik socjalny w pomocy społecznej, Warszawa.
Szmagalski, J. (red.) (2005), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS 

Warszawa.
Szarfenberg, R., Trawkowska, D. (2012), Jaka pomoc społeczna?, „Problemy Polityki 

Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 13–14.
Szarfenberg, R. (red.) (2011a), Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna 

wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, WRZOS, War-
szawa. 

Szarfenberg, R. (2011b), Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji 
społecznej, w: Krajowy raport badawczy. Pomoc integracja wobec wybranych grup – diagnoza 
standaryzacji usług i modeli instytucji, R. Szarfenberg (red.), WRZOS.

Rymsza, M. (red.) (2012), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą spo-
łeczną a urzędem, ISP, Warszawa.

Szmagalski, J. (red.) (2005), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, 
Warszawa.

Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
Ramowy program szkolenia w zakresie przygotowania superwizorów pracy socjalnej (2008), 

Moduł pracy socjalnej w przygotowanym programie 2,5 rocznego kształcenia 
superwizorów pracy socjalnej opracowały: H. Gąsior, D. Trawkowska, A. Włoch, 
na prośbę ROPS w Krakowie. 

Trawkowska, D. (2010), Superwizja w pomocy społecznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i prak-
tyczne, w: System pomocy społecznej w Polsce. Wybrane aspekty instytucjonalne i praktyczne 
M. Bąkiewicz, M. Grewiński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
TWP, Warszawa.

Trawkowska, D. (2005), Konsultacja i superwizja w górnośląskich ośrodkach pomocy społecznej. 
Studium empiryczne, w: Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, J. Szmagal-
ski (red.), IRSS, Warszawa. 



Dobroniega Trawkowska144

Trawkowska, D. (2007), Konsultanci w pomocy społecznej – w świetle wyników badań 
empirycznych, w: Badania w pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, 
E.  Marynowicz-Hetka, M. Granosik, D. Wolska-Pyrlińska (red.), Wydawnictwo 
UŁ, Łódź.

Trawkowska, D. (2011a), Doradca i terapeuta czy badacz i strateg? Role zawodowe konsul-
tantów w lokalnych systemach wsparcia rodzin, w: Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdy-
scyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, D. Trawkowska (red.), 
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Trawkowska, D. (2011b), Między teorią a praktyką aktywizacji. Dylematy teorii i praktyki 
aktywizacji w pomocy społecznej, w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy 
niedokończone zadanie?, K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Wydawnictwo 
Edukacyjne Akapit, Toruń.

Trawkowska, D. (2012), Koncepcje i wyznaczniki dobrych praktyk w pomocy społecznej, w: 
Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach – Księga Dobrych 
Praktyk, A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska, 
Wydawnictwo Elamed we współpracy z UM Katowice i Wydawnictwo UŚ, Kato-
wice.

Trawkowska, D., Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjalnej – czego i dla-
czego mamy się bać?, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 19, 2012.

Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury 
organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności zwią-
zanych z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń, wersja z dnia 29.05.2011 r., 
którą opracował Zespół ds. modeli realizacji usług o określanym standardzie 
w gminie, w składzie: Karol Jasiak, Ryszard Kamionka, Stanisław Myjak, Adam 
Roznerski, Aurelia Włoch. Ekspertyza zamieszczona na stronie WRZOS www.
wrzos.org.pl 

Zalewski, D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Wydawnictwo UW, Warszawa 
2002.



ANDRZEJ NIESPOREK

Superwizja pracy socjalnej w instytucjach 
pomocy i integracji społecznej.  
Badania kierowników instytucji

1. WPROWADZENIE

Superwizja pracy socjalnej jest jednym z najistotniejszych wyzwań przed 
jakim stoi system pomocy i integracji społecznej w Polsce. Jest to zarówno 
problem natury teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyczy zarówno wyboru 
koncepcji i modelu superwizji, jak i praktycznych zasad (standardów) jej 
wdrażania. Działania superwizyjne, w jakimś zakresie, są już jednak w tym 
systemie obecne. Istotnym etapem pracy nad standaryzacją superwizji jest 
więc zbadanie w jakim zakresie i w jakiej formie superwizja jest dotychczas 
realizowana. Ważnym jest także zbadanie wiedzy i oczekiwań wobec super-
wizji pracy socjalnej, przekonań o jej znaczeniu, obecności w instytucjach 
pomocy społecznej i integracji społecznej czy poziomu standaryzacji. Prezen-
towany tekst jest analizą wyników badań prowadzonych wśród kierowników 
instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej. Pokazuje więc jeden 
z punktów widzenia tego problemu. Zainteresowanymi efektami superwizji 
są bowiem zarówno reprezentujący instytucje kierownicy, ale również pra-
cownicy socjalni, superwizorzy oraz, przynajmniej potencjalnie, klienci.  

2. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie kierowników instytucji 
pomocy i  integracji społecznej (PCPR, OPS, MOPS, GOPS, MGOPS, KIS, 
CIS, DPS) wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem 
techniki ankiety wspomaganej internetowo (CAWI). W badaniu udział wzięło 
222 kierowników jednostek. Dane zbierane były do 31 października 2012 r. 
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Narzędzie w postaci kwestionariusza zostało umieszczone na portalu www.
ankiety.pl. Kierownicy różnych instytucji pomocy i integracji społecznej mieli 
możliwość zalogowania się na stronie i wypełnienia kwestionariusza. 

W próbie reprezentowane są instytucje ze wszystkich województw. Roz-
kład tych instytucji jest zbliżony do rozkładu ludności w poszczególnych woje-
wództwach. Dane obrazuje poniższy wykres1. 

Wykres 1.  Województwa, które reprezentują badani kierownicy jednostek  
(dane w %)

zachodniopomorskie (5,0)
wielkopolskie (7,2)

warmińsko-mazurskie (6,3)

świętokrzyskie (1,4)

śląskie (11,6)

pomorskie (6,8)

podlaskie (3,6)
podkarpackie (1,4)

opolskie (5,0)
mazowieckie (11,6)

małopolskie (5,9)

łódzkie (6,3)

lubuskie (4,5)

lubelskie (10,8)

kujawsko-pomorskie (5,0)
dolnośląskie (7,6)

Źródło: opracowanie własne.

Wśród ankietowanych instytucji dominują Gminne Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej – stanowią one nieco ponad 44% wszystkich badanych instytucji. 
Niespełna 25% to Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, ponad 18% Miej-
sko-gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz niespełna 9% Powiatowe Cen-
tra Pomocy Rodzinie. Pozostałe niemal 4% stanowią inne instytucje, jak np. 
Domy Pomocy Społecznej, KIS-y oraz CIS-y. Zobrazowanie rozkładu próby 
według typów ośrodków, które reprezentują badani kierownicy przedstawia 
wykres 2. 

1 Wszystkie wykazane w tekście zestawienia tabelaryczne i wykresy pochodzą ze zre-
alizowanego badania poziomu wiedzy i przekonań pracowników socjalnych oraz kierowników 
podmiotów/instytucji pomocy społecznej i integracji na temat superwizji. Badanie było reali-
zowane w ramach projektu tworzenia standardu superwizji pracy socjalnej.
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Wykres 2. Typ ośrodka/instytucji (dane w %)

Inne (3,7)Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie (8,7)

Miejsko-gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (18,3)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (24,8)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (44,5)

Źródło: opracowanie własne.

Superwizja jest przede wszystkim prowadzona w Miejskich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej (35,2%). Najrzadziej zaś prowadzi się superwizję pracy 
socjalnej w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej (9,3%). Niewiele 
powszechniejsza jest praca socjalna w Miejsko-Gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że prawie 1/3 MOPS reali-
zuje superwizję, co znamionuje, że są w Polsce w systemie pomocy społecznej 
już rozwijane w miarę powszechnie doświadczenia w zakresie superwizji. 

3. DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK 
W ZAKRESIE SUPERWIZJI

Zdaniem respondentów, superwizja pracy socjalnej realizowana jest 
w ponad 18% instytucji. Co istotne, jednak w 81,5% instytucji reprezento-
wanych przez badanych kierowników, którzy powinni mieć pełne rozpozna-
nie sytuacji w macierzystych instytucjach, nie ma tam superwizji. Oznacza 
to, że mówimy tu o mało powszechnej praktyce. Rozkład zmiennej obrazuje 
wykres 3.

Wykres 3.  Czy w Państwa instytucji realizowana jest superwizja pracy socjal-
nej? (dane w %, N = 222)

Nie (81,5)

Tak (18,5)

Źródło: opracowanie własne.
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Potrzebę wprowadzenia superwizji deklaruje 66,7% instytucji, w których 
do tej pory superwizji nie realizowano. Wymienia się zróżnicowane powody, 
dla których istnieje zainteresowanie wprowadzaniem superwizji pracy socjal-
nej. Badani wskazują cztery obszary jej realizacji. Stosownie do klasycznego 
podziału funkcji superwizji na administracyjną, nauczającą i pomagającą 
(Towle 1963: 403). Po pierwsze podkreśla się rolę superwizji w usprawnianiu 
funkcjonowania instytucji. Po drugie, zwraca się uwagę na wsparcie w roz-
wiązywaniu trudnych przypadków. Po trzecie, superwizja ma sprzyjać profe-
sjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Po czwarte, superwizja ma służyć 
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu 

Niespełna 11% placówek/instytucji, w których nie ma superwizji pracy 
socjalnej nie widzi potrzeby jej wprowadzania. Podkreśla się trzy zasadnicze 
powody braku zainteresowania superwizją. Po pierwsze, jest to brak środków 
finansowych dla jej realizacji przez przygotowane do tego osoby. Po drugie, 
wskazuje się na brak zainteresowania superwizją przez samych pracow-
ników socjalnych. Po trzecie zaś, zwraca się uwagę na funkcje superwizji, 
szczególnie w małych ośrodkach uznaje się, że brak superwizji w wystarcza-
jącym zakresie rekompensuje aktualny nadzór kierowników jednostek. Pozo-
stałe 22,4% instytucji, w których nie ma superwizji nie ma zdania w kwestii 
potrzeby jej wprowadzania.

4. ROZUMIENIE SUPERWIZJI

Ważnym elementem badania było zrekonstruowanie sposobu rozumienia 
superwizji pracy socjalnej w  instytucjach, w których jest ona prowadzona. 
Rozumienie superwizji pracy socjalnej jest bardzo zróżnicowane, ale można 
tu wykazać koncentrowanie się na: działaniach profesjonalnego superwizora, 
pomocy koleżeńskiej, często o nieformalnym charakterze. Dla niektórych kie-
rowników superwizja oznacza konsultacje z kierownikiem placówki/instytucji. 
Dla jeszcze innych polega na spotkaniach zespołu specjalistów analizujących 
trudne przypadki. Superwizja postrzegana jest także jako wsparcie indywi-
dualne, jak i działanie grupowe, zarówno jako pomoc, platforma dialogu, ale 
także jako narzędzie korekty, oceny i weryfikacji. Analizując uzyskane dane 
można stwierdzić, że wydaje się, iż wśród badanych dominuje pojmowanie 
superwizji jako poszukiwanie wspólnego rozwiązywania problemów w kon-
kretnych podmiotach instytucjonalnych. 

Wśród osób podlegających superwizji w badanych ośrodkach/instytu-
cjach są przede wszystkim pracownicy socjalni. Oprócz nich superwizowani 
są także specjaliści, asystenci rodzinni, ale także pracownicy administracji, 
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a nawet kierownicy działów. Superwizji podlegają także członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy. W pojedynczych 
przypadkach wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani superwizją. 

Wykres 4. Kto prowadzi superwizję? (dane w %)

Inna osoba (41,3)

Pracownik socjalny spoza ośrodka (3,8) Przełożony (22,5)

Konsultant z ośrodka (12,5)

Inny pracownik socjalny
zatrudniony w ośrodku (20,0)

Źródło: opracowanie własne.

Superwizję prowadzą przede wszystkim przełożeni pracowników socjal-
nych. Dzieje się tak w 22,5% badanych ośrodków/instytucji, w których prowa-
dzona jest superwizja. W co piątym ośrodku/instytucji superwizję prowadzą 
inni, zatrudnieni tam pracownicy socjalni. W 12,5% ośrodków/instytucji 
superwizję prowadzą zatrudnieni w nich konsultanci. W niespełna 4% przy-
padków superwizję prowadzi pracownik socjalny z innego ośrodka/instytucji. 
Najczęściej wskazuje się jednak na superwizorów spoza ośrodka/instytucji. 
Należą do nich:
– specjaliści mający uprawnienia,
– superwizor zatrudniony na umowę zlecenie,
– konsultant spoza ośrodka,
– superwizor zewnętrzny/psycholog,
– terapeuta z innej instytucji,
– licencjonowany superwizor PTP,
– doradca ROPS,
– socjolog, psychoterapeuta,
– trener rodzin zastępczych.

Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze superwizora 
– zdaniem kierowników – jest doświadczenie wykonawcy w realizacji superwi-
zji. Kryterium to jest brane pod uwagę w co trzeciej ankietowanej instytucji 
realizującej superwizję. W dalszej kolejności są to: oferowany zakres i sposób 
prowadzenia superwizji (17,6%), poziom wykształcenia wykonawcy (15,1%), 
znajomość i uprzednie doświadczenie ośrodka z wykonawcą (13,2%), renoma 
i dobre referencje wykonawcy (11,9%) oraz oferta cenowa (8,8%). Rozkład 
danych obrazuje wykres 5. 
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Wykres 5.  Jakie kryteria brane są przez Państwa pod uwagę przy wyborze 
superwizorów (dane w %, N = 41)

Znajomość i uprzednie doświadczenia
ośrodka (13,2)

Oferowany zakres i sposób
prowadzenia superwizji (17,6)

Oferowana cena (8,8)

Renoma i dobre referencje
wykonawcy (11,9)

Doświadczenie wykonawcy
w realizacji superwizji (33,3)

Poziom wykształcenia
wykonawcy (15,1)

Źródło: opracowanie własne.

5. EFEKTY SUPERWIZJI

Kierownicy badanych ośrodków/instytucji realizujących superwizję wypo-
wiedzieli się także na temat najważniejszych efektów wynikających z  jej 
 realizacji.

Analiza wszystkich wypowiedzi pozwala wskazać kilka zasadniczych, naj-
częściej wskazywanych korzystnych efektów. Po pierwsze, kierownicy wska-
zują na lepsze wykonywanie pracy i większą jej efektywność. Po drugie, na 
poprawę pracy w zespołach. Po trzecie, na lepsze rozumienie przez pracow-
ników socjalnych problemów swoich klientów. Po czwarte, na pomoc w zapo-
bieganiu wypaleniu zawodowemu i lepszym radzeniu sobie ze stresem. Po 
piąte, na efekty edukacyjne – refleksję nad metodami pracy socjalnej. Można 
zatem zauważyć, że badani kierownicy dostrzegają szanse płynące z superwi-
zji, tak dla samych pracowników (redukcja napięć, stresów, skuteczna pomoc, 
wyzbycie poczucia izolacji, korzystanie z doradztwa, wzmocnienia, redukcja 
wypalenia), jak i dla ośrodków (skuteczna realizacja celów, skuteczniejsze 
rozwiązywanie problemów klientów). 

Ośrodki/Instytucje realizujące superwizję pracy socjalnej spotykają się 
także z wieloma trudnościami. Kierownicy zaliczają do nich przede wszyst-
kim: brak środków finansowych, brak dostępności profesjonalnych super-
wizorów, trudności lokalowe, ale przede wszystkim niechęć pracowników 
socjalnych związana z lękiem i niezrozumieniem istoty superwizji. 
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Wykres 6.  Czy Państwa zdaniem superwizja przynosi korzyści (dane w %, 
N = 222) 

Trudno powiedzieć (25,2)

Nie (2,7)

Tak (72,1)

Źródło: opracowanie własne.

Panuje dość powszechne przekonanie, że superwizja pracy socjalnej przy-
nosi korzyści. Uważa tak ponad 72% badanych kierowników ośrodków/insty-
tucji. Tylko niespełna 3% jest odmiennego zdania. Co czwarty ankietowany 
nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. W dużej mierze wynika to z braku 
doświadczeń. 

Na ocenę korzyści superwizji istotny wpływ mają poprzednie doświadcze-
nia w jej realizacji. Badania pokazują, iż 97,6% kierowników ośrodków/insty-
tucji w których realizowana była superwizja, uważa, że przynosi ona korzyści. 
To bardzo ważne, ponieważ wskazuje to na skuteczność superwizji jako narzę-
dzia pracy socjalnej w opinii badanych. 

Tabela 1. Komu superwizja przynosi korzyści? (wielokrotny wybór)

Komu superwizja przynosi korzyści Liczba Procent
Pracownikom socjalnym 147 66,2
Ich bezpośrednim przełożonym 94 42,3
Dyrekcji ośrodka/instytucji 82 36,9
Ośrodkowi/instytucji jako całości 116 52,3
Klientom/korzystającym z usług 128 57,7
Innym 7 3,2

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem badanych superwizja przynosi korzyści nie tylko pracownikom 
socjalnym i klientom, lecz także innym osobom i instytucjom, w tym środowi-
sku w którym realizowana jest praca socjalna oraz instytucjom nadzorującym 
i współpracującym.

Zdaniem badanych superwizja przede wszystkim daje możliwość uzupeł-
nienia dotychczasowej wiedzy, umiejętności i zmiany zachowań (129 wska-
zań), wpływa na poprawę relacji międzyludzkich z klientami pomocy 



Andrzej Niesporek152

społecznej/podmiotami pracy socjalnej (120 wskazań), oraz umożliwia roz-
wój osobisty (99 wskazań). Poszukując zatem najważniejszych wyobrażanych 
profitów z superwizji i jej zastosowania odnosimy się zarówno do wzbogacenia 
jednostek (klient, pracownik), jak i instytucji (relacje, system, skuteczność 
działania). Rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 2. 

Tabela 2.  W którym, z poniższych obszarów superwizja pracy socjalnej ma 
Państwa zdaniem największe zastosowanie? (wielokrotny wybór, N = 222)

Obszary superwizji Liczba Procent
–  kierowanie misją i wizją pracy z klientami pomocy społecznej/

podmiotami pracy socjalnej 65 29,3

–  służy podziałowi, planowaniu lub ocenie pracy 34 15,3
–  daje możliwość uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, 

umiejętności i zmiany zachowań 129 58,1

–  umożliwia rozwój osobisty 99 44,6
–  wpływa na poprawę relacji międzyludzkich z klientami pomocy 

społecznej/podmiotami pracy socjalnej 120 54,1

–  ułatwia wytyczanie i osiąganie celów 68 30,6
–  wspomaga motywację i zaangażowanie w pracy 71 32,0
–  zwraca uwagę na odpowiedzialność w pracy 25 11,3
–  wspomaga podejmowanie decyzji 88 39,6
–  daje lepsze zrozumienia sytuacji klienta pomocy społecznej/

podmiotu pracy socjalnej 52 23,4

–  prowadzi do opracowania nowych pomysłów czy metod 
radzenia sobie w pomocy klientom pomocy społecznej/
podmiotom pracy socjalnej

88 39,6

–  daje możliwość podjęcia konstruktywnych działań 
zmierzających do  uzyskania pożądanych wyników 52 23,4

–  wzmacnia poczucie skupienia i ukierunkowania pracy 9 4,1
–  poprawia samoświadomość, znajomości samego siebie w relacji 

z innymi 46 20,7

–  zwiększa zdolności do nawiązywania relacji z klientami pomocy 
społecznej/podmiotami pracy socjalnej i oddziaływania na nich 31 14,0

–  poprawia osobistą efektywność, na przykład ukierunkowanego 
działania 37 16,7

–  zwiększa zaradność i elastyczność w pracy 33 14,9
–  stwarza przestrzeń do refleksji nad procesem pracy socjalnej 20 9,0
–  zapewnia możliwości rozpoznawania negatywnych stanów 

emocjonalnych i sposobów radzenie sobie z nimi 43 19,4

– inne 0 0
– w żadnym z nich 0 0

Źródło: opracowanie własne.
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6. POTRZEBA SUPERWIZJI I JEJ STANDARYZACJA

Zdecydowana większość ankietowanych kierowników jest zdania, iż 
w  instytucjach pomocy i  integracji społecznej powinna być prowadzona 
superwizja. Uważa tak 76,6% badanych. Tylko niespełna 2% ankietowanych 
jest odmiennego zdania, a 21,6% nie ma w tej sprawie zdania. W ośrodkach/
instytucjach, w których już jest realizowana superwizja aż ponad 97% ankie-
towanych wyraża przekonanie o konieczności prowadzeniu superwizji w tych 
instytucjach. 

Wykres 7.  Czy Państwa zdaniem w instytucjach pomocy i integracji społecznej 
powinna być prowadzona superwizja pracy socjalnej? (dane w %, 
N = 222)

Trudno powiedzieć (21,6)

Nie (1,8)

Tak (76,6)

Źródło: opracowanie własne.

Kierownicy w większości są także przekonani, że superwizja powinna być 
także skierowana do innych – poza pracownikami socjalnymi – zatrudnionych 
w tych ośrodkach/instytucjach (72,5%).

Jednym z istotnych poruszanych w badaniu zagadnień były kryteria, 
jakie winni spełniać superwizorzy pracy socjalnej. Badani wskazywali przede 
wszystkim na doświadczenie zawodowe (81,5% wskazań) oraz na wiedzę 
(69,4% wskazań). Ponad 16% ankietowanych wskazało innego rodzaju cechy.

Wśród cech określających doświadczenie zawodowe badani wskazywali na:
– lata pracy zawodowej – praktyka w zakresie pracy socjalnej, pracy zespo-

łowej (np. min. 5 lat pracy z klientem, co najmniej 5 lat pracy w pomocy 
społecznej), 

– pozostawanie czynnym pracownikiem socjalnym,
– znajomość specyfiki pracy socjalnej i pomocy społecznej,
– posiadanie doświadczenia w prowadzeniu superwizji,
– znajomość problemów zawodowych pracowników socjalnych,
– wykazywanie się komunikatywnością, empatią i kreatywnością. 

Badani podkreślają zarówno konieczność doświadczeń w pracy superwizyj-
nej, jak i doświadczenia w obszarze pracy socjalnej. Tylko nieco ponad połowa 
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ankietowanych kierowników uważa, iż superwizja pracy socjalnej powinna 
być poddana standaryzacji. Opinię taką formułuje 57,7% badanych. Przeciw-
nego zdania jest 42,3% respondentów. Rozkład odpowiedzi obrazuje wykres 8. 
Wyraźnie widać, że respondenci są w tym względzie podzieleni. 

Wykres 8.  Czy superwizja pracy socjalnej powinna zostać poddana standa-
ryzacji? (dane w %, N = 222)

Nie (42,3)

Tak (57,7)

Źródło: opracowanie własne.

Co istotne, przychylność standaryzacji superwizji rośnie wraz z doświad-
czeniem w jej realizacji. W ośrodkach/instytucjach realizujących superwizję, 
zwolennicy jej standaryzacji stanowią 68,3% ankietowanych. 

Kierownicy przywołują bardzo zróżnicowane argumenty. Jednoznaczna 
i rozłączna klasyfikacja wypowiedzi kierowników nie jest możliwa, ze względu 
na jednoczesne przywoływanie przez nich wielu argumentów. W swoich wypo-
wiedziach kierownicy wskazują różne zalety standaryzacji. Po pierwsze, stan-
daryzacja pozwoli określić, kto będzie mógł być superwizorem i spowoduje 
podniesienie poziomu pracy superwizorów, ich profesjonalizację. Po drugie, 
standaryzacja spowoduje większą czytelność, jasność i przejrzystość superwi-
zji, jej większą przewidywalność. Po trzecie, standaryzacja podniesie poziom 
funkcjonowania instytucji i świadczonych usług. Po czwarte, podniesie jakości 
pracy pracowników socjalnych:

Z kolei przeciwko standaryzacji superwizji, zdaniem ankietowanych kie-
rowników, przemawiają takie argumenty jak: specyfika pomocy społecznej 
i pracy socjalnej, nie we wszystkich ośrodkach pomocy społecznej standary-
zacja jest możliwa, braki kadrowe, specyfika superwizji nie sprzyja jej stan-
daryzacji, koszty związane ze standaryzacją.

Bibliografia

Brashears, F., Supervision as Social Work Practice: A Reconceptualization, „Social Work”, 
1995, Vol. 40, No. 5, s. 692.



Superwizja pracy socjalnej w instytucjach pomocy i integracji społecznej 155

Busse, S., Supervision Between Critical Reflection and Practical Action, „ Journal of Social 
Work Practice”, 2009, Vol. 23, No. 2, ss. 159–173.

Kadushin, A., Harkness, D., Supervision in Social Work, New York, Columbia Univer-
sity Press, 2002.

Towle, Ch., The Place of Help in Supervision, „Social Service Review”, 1963, Vol. 37, 
No. 4, ss. 403–415.



ARKADIUSZ KARWACKI

Superwizja w ocenie pracowników socjalnych

1. WPROWADZENIE 

Celem niniejszego rozdziału jest upowszechnienie aktualnych danych 
obrazujących doświadczenia pracowników socjalnych w Polsce w zakresie 
wsparcia superwizyjnego, przedstawienie ich opinii na temat szans i zagro-
żeń, jakie ono niesie. Upowszechnianie superwizji w Polsce musi bowiem 
uwzględniać nastawienie, przeświadczenie, potrzeby, a także obawy wobec 
tej formy wsparcia, artykułowane współcześnie przez pracowników socjal-
nych. Stąd w ramach projektu skoncentrowanego na stworzeniu standardu 
„Superwizja pracy socjalnej”1, jako podstawę do dalszych prac potraktowano 
zrealizowane badanie empiryczne, którego celem było rozpoznanie powyżej 
sygnalizowanych kwestii problemowych. 

2. ZARYS KONCEPCJI BADANIA 

Za podstawowe zadanie w ramach przedsięwzięcia badawczego uznano 
opracowanie i przeprowadzenie badań poziomu wiedzy i przekonań pracow-
ników socjalnych na temat superwizji. W badaniu terenowym skoncentrowa-
nym na próbie pracowników socjalnych zatrudnionych w takich instytucjach, 
jak: PCPR, OPS, MOPS, GOPS, MGOPS, KIS, CIS, DPS wykorzystano 
metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety wspomaganej interne-
towo (CAWI) i  narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety zawierającej 
44  pytania. Celem podstawowym badania było uzyskanie odpowiedzi na 

1 Niniejszy rozdział podręcznika bazuje na tych treściach opracowania pt. „Wiedza, prze-
konania i doświadczenia pracowników socjalnych i kierowników podmiotów/instytucji pomocy 
i integracji społecznej w zakresie superwizji. Raport z badania empirycznego” przygotowanego 
w ramach projektu Stworzenie standardu „Superwizja pracy socjalnej”, które zostały opraco-
wane przez autora rozdziału.
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główne pytanie problemowe: jaki jest stan wiedzy i przekonań pracowników 
socjalnych w zakresie superwizji? Powyższy zapis głównego problemu badaw-
czego korespondował z następującymi celami realizacji badania: 
1. Empiryczne sprawdzenie poziomu świadomości i przekonań na temat 

superwizji.,
2. Określenie potrzeb szkoleniowych środowiska w obszarze superwizji.
3. Sprawdzenie poziomu motywacji do kształcenia.
4. Określenie oczekiwań wobec superwizji jako narzędzia pracy socjalnej.

W badaniu udział wzięło 2050 pracowników socjalnych zatrudnionych 
w  różnych podmiotach publicznych (przede wszystkim podmioty samorzą-
dowe) i niepublicznych (niewielki udział w próbie), podejmujących się realiza-
cji zadań w zakresie pomocy społecznej i integracji społecznej. Uwzględnienie 
tak dużej ilości pracowników jest szczególnie istotne gdyż mówimy tu o zna-
czącym głosie „środowiska” pracowników socjalnych. Zgodnie z założeniami 
leżącymi u podstaw zrealizowanego badania, dążono do uwzględnienia w pró-
bie reprezentantów różnych typów podmiotów pomocy i integracji społecznej, 
pochodzących ze wszystkich województw. Kluczowe w badaniu były: wiedza, 
przekonania, doświadczenia i świadomość maksymalnie dużej liczby bada-
nych pracowników socjalnych w odniesieniu do praktyki superwizyjnej. Skon-
centrowano się zatem na badanych, a nie na typach instytucji, chociaż należy 
wykazać realną dążność realizatorów badania do uwzględnienia wielu typów 
podmiotów/instytucji ulokowanych w pełnym zestawie województw. Analizy 
w niniejszym rozdziale opierają się na rozkładach zmiennych dla różnych 
typów podmiotów, jednak w formułowaniu wniosków zawsze należy uwzględ-
niać liczebność tej części próby, która reprezentuje dany podmiot2. 

Należy zaznaczyć, że zrealizowane badanie, obok kluczowych tu ocen 
superwizji, ujawniło szereg informacji obrazujących ogólne uwarunkowania 
i meandry aktywności zawodowej współczesnych pracowników socjalnych. 
Składane przez respondentów deklaracje wyrażały ogólne obawy środowiska 
pracowników socjalnych, wskazywały na problemy doświadczane w podejmo-
wanej pracy, wskazywały na potrzeby, których zaspokojenie w opinii badanych 
pozwoliłoby na osiąganie z jednej strony większej satysfakcji z pracy, a z dru-
giej większej skuteczności w realizacji przypisanych zadań. Dane uzyskane od 
pracowników socjalnych dotykają problemów kultury profesjonalizacji pracy 
socjalnej i praktyki edukacyjnej środowiska pracowników socjalnych w postaci 

2 Wszystkie wykazane w niniejszym rozdziale zestawienia tabelaryczne i wykresy pocho-
dzą ze zrealizowanego badania w ramach przywołanego projektu. Nie podpisano zatem źródeł 
pod zamieszczonymi wykresami. 
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aktualnych determinantów rozwoju kompetencji niezbędnych do wykonywa-
nia różnych aktywności na rzecz klientów3. 

Zdiagnozowane tu przeświadczenia i doświadczenia pracowników socjal-
nych korespondują z ustaleniami innych projektów badawczych, które reali-
zowane są współcześnie w Polsce, a koncentrują się na funkcjonowaniu 
instytucji pomocy i integracji społecznej, pracownikach socjalnych jako gru-
pie zawodowej oraz charakterystyce ich aktywności w postaci wykonywanej 
pracy socjalnej4. 

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY  
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

Analiza danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na podstawowe 
pytania problemowe wymaga na początku charakterystyki próby badawczej, 
której opinie będą podstawą formułowania wniosków. Badaną próbę stano-
wiło 2050 pracowników socjalnych. Znalazło się wśród nich 1817 kobiet (sta-
nowiły one 88,6% próby) oraz 233 mężczyzn (11,4% próby). Ta proporcja nie 
jest przypadkowa – zawód pracownika socjalnego jest bardzo sfeminizowany. 

Pracownicy socjalni są grupą zawodową dobrze wykształconą. Największy 
udział w próbie mieli pracownicy socjalni legitymujący się wykształceniem 
wyższym magisterskim – w sumie 980 osób (47,8% udziału w badanej próbie). 
546 osób to osoby, które ukończyły studia licencjackie (26,6% udziału w próbie). 

3 Por. E. Kantowicz, Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie 
edukacji, w: Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie K. Piątek, K. Szy-
mańska-Zybertowicz (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011. 

4 Jako przykłady aktualnych studiów prowadzonych na dużych próbach pracowników 
socjalnych można przywołać np. badanie przeprowadzone przez zespół Instytutu Spraw 
Publicznych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej” przy wykorzystaniu ilościowych technik badawczych (badanie ankietowe) na repre-
zentatywnej próbie pracowników socjalnych w Polsce (w sumie 1210 osób) oraz jakościowych 
studiów terenowych – wywiady pogłębione (badania z 2010 roku). Por. M. Rymsza (red.), Czy 
podejście aktywizujące ma szanse? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie sys-
temu pomocy społecznej, ISP, Warszawa 2011; M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna 
w Polsce. Między służbą a urzędem, ISP, Warszawa 2012; M. Dutkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: 
pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Raport z badań, ISP, Warszawa 2011; 
T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012; 
czy badanie Tomasza Biernata i Arkadiusza Karwackiego w ramach projektu „Focus…” przy 
wykorzystaniu techniki ankiety internetowej na próbie 159 kierowników jednostek i 944 pra-
cowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach systemu pomocy społecznej w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim oraz wywiadów pogłębionych z wybranymi pracownikami (badanie 
z 2010 roku). Por. T. Biernat, A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna 
w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Akapit, Toruń 2011.
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W sumie spośród 2050 badanych pracowników socjalnych 74,4% (1526 osób) 
legitymuje się wyższym wykształceniem. 336 osób ukończyło Kolegium Pracow-
ników Służb Społecznych (16,4% udziału w próbie), zaś 285 osób (13,9%) to 
absolwenci szkół pomaturalnych/policealnych. Jedynie 48 osób (2,3%) legity-
muje się zakończeniem edukacji po szkole średniej (z maturą). 

Największy udział w próbie mają pracownicy socjalni zatrudnieni w Miej-
skich Ośrodkach Pomocy Społecznej – mówimy tu o 884 osobach (43,5%). 
Następnie znaczący udział w próbie wykazują pracownicy Gminnych Ośrod-
ków Pomocy Społecznej – 516 osób (25,4%) oraz 248 osób (12,1% udział 
w próbie) z Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozostałe naj-
częstsze w próbie zawodowe afiliacje badanych pracowników socjalnych to 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (134 osoby i 6,5% udział w próbie) oraz 
Domy Pomocy Społecznej (115 osób i 5,7% udział w próbie).

Wykres 1. Typ ośrodka/instytucji

KIS (4%)

spółdzielnie (1%)CIS (1%)
Placówka Specjalistycznego Poradnictwa (1%)

Dom Pomocy Społecznej (6%)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (7%)

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej (12%)

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej (43%)

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (25%)

Wykres 2. Województwa, które reprezentują badani pracownicy socjalni

zachodniopomorskie (6%)
wielkopolskie (8%)

warmińsko-mazurskie (1%)
świętokrzyskie (2%)

śląskie (11%)

pomorskie (4%)
podlaskie (1%)

podkarpackie (6%)
opolskie (1%)

mazowieckie (3%)
małopolskie (9%)

łódzkie (11%)

lubuskie (10%)

lubelskie (3%)

kujawsko-pomorskie (6%)

dolnośląskie (17%)
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Nie wszystkie województwa są jednakowo reprezentowane w badaniu. 
Analizując poniżej zaprezentowane deklaracje pracowników socjalnych warto 
uwzględniać, na ile w konkretnych zestawieniach uwzględniony (a przez to 
znaczący) jest głos środowiska z konkretnego województwa. 

Podsumowując, należy uznać, że badani to najczęściej kobiety dobrze 
wykształcone (większość z wykształceniem wyższym magisterskim lub licen-
cjackim) i najczęściej zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej (ponad 
80% badanych). Większość badanych stanowią w sumie przedstawiciele woje-
wództw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, lubuskiego, małopolskiego i wiel-
kopolskiego. Większość podmiotów, w których pracują badani, funkcjonuje 
w gminach do 50 tysięcy mieszkańców.

4. DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 
W ZAKRESIE SUPERWIZJI

W tej części rozdziału uwaga zostanie skierowana na indywidualne doświad-
czenia badanych pracowników socjalnych w zakresie superwizji. Będzie to 
przede wszystkim próba zobrazowania takich kwestii jak: powszechność 
(w  ramach konkretnych typów instytucji) posiadania doświadczeń w postaci 
kontaktu z  superwizją i aktualna obecność superwizji w konkretnych typach 
podmiotów, poszukiwanie odpowiedzi na pytania: w jakich okolicznościach miał 
miejsce kontakt z tą formą wsparcia? W jakiej formie prowadzona była superwi-
zja i jakie oceny wobec doświadczonej superwizji formułują dzisiaj ci pracownicy 
socjalni, którzy się z nią zetknęli? Kwestie te są szczególnie istotne. Pozwalają z 
jednej strony na rozpoznanie aktualnego upowszechnienia praktyk superwizyj-
nych wraz z ich charakterystyką w systemie pomocy społecznej i integracji, ale 
z drugiej strony wskazują na jakość dotychczasowych praktyk w tym zakresie, 
weryfikowaną ocenami badanych. 

Na pytanie, czy w swojej pracy zawodowej pracownicy socjalni zetknęli się 
z superwizją, aż 1372 osoby (stanowią one 66,9% próby) stwierdziły, że nie 
zetknęli się z nią. Należy uznać, że zdecydowana większość badanych nie miała 
dotychczas kontaktu z superwizją, a zatem trudno uznać, że to narzędzie pracy 
socjalnej jest upowszechnione w systemie pomocy społecznej i integracji. Nie-
mal ta sama liczba badanych uznała, że była już w przeszłości superwizowana 
(325 osób – 15,9% udziału w próbie) lub miała kontakt z superwizją, ale nie była 
poddawana superwizji (353 osoby – 17,2% udziału w próbie). 

Okazuje się zatem, że zdecydowanie największy odsetek deklaracji o korzy-
staniu w przeszłości z superwizji znajdujemy pośród pracowników socjalnych 
zatrudnionych w Placówkach Specjalistycznego Poradnictwa (50% badanych 
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w tym typie instytucji). W drugiej kolejności z superwizji korzystali już pracow-
nicy Ośrodków Wsparcia (43,5% pośród badanych z tego podmiotu) oraz Ośrod-
ków Interwencji Kryzysowej (42,6%). Należy jednak zaznaczyć, że w próbie było 
stosunkowo niewielu przedstawicieli tych podmiotów. Jeśli chodzi o pracowników 
socjalnych zatrudnionych w OPS-ach to zdecydowanie częściej superwizowani 
byli pracownicy MOPS (22,6% badanych pracowników socjalnych z MOPS), niż 
MGOPS (9,7%), czy GOPS (8,1%). Spośród badanych pracowników socjalnych 
zatrudnionych w PCPR 11,9% deklaruje, że było w przeszłości superwizowanych. 

Poszukując zatem klarownych rozstrzygnięć należy stwierdzić, że przy ogól-
nym niewielkim upowszechnieniu superwizji w instytucjach, zdecydowanie 
częściej kontakt z tą formą wsparcia mają pracownicy podmiotów funkcjonu-
jących w dużych miastach aniżeli w małych i we wsiach. A zatem pracownicy 
socjalni z małych jednostek terytorialnych (np. zatrudnieni w GOPS-ach), któ-
rzy na co dzień muszą wykonywać szeroki wachlarz wyspecjalizowanych czynno-
ści zawodowych5, w praktyce bardzo rzadko mieli dotychczas okazję skorzystać 
z  superwizji. Dotychczas realizowane projekty badawcze skoncentrowane na 
rozpoznaniu opinii pracowników socjalnych o meandrach wykonywanej przez 
nich pracy potwierdzały doświadczane przez nich poczucie osamotnienia, nie-
dostatek wsparcia itd.6. 

Osoby, które miały do czynienia z superwizją wskazywały, że najczęściej 
miało to miejsce w następujących okolicznościach:
– na studiach (szczególnie eksponowane były tu studia podyplomowe),
– w ramach szkoleń,
– „w pracy zawodowej” – respondenci bardzo często wskazywali tu na zbież-

ność superwizji z obowiązkami zawodowymi, które wykonywali,
– podczas zdobywania specjalizacji II stopnia,
– na posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego. 

5 Jak stwierdzają pracownicy socjalni z „małych ośrodków” , są oni na co dzień „od 
wszystkiego” a przez to praca wymaga od nich posiadania wielu kompetencji i koncentracji na 
wielu czynnościach, co uznają za szczególnie uciążliwe. Z drugiej strony, pracownicy socjalni 
zatrudnieni w „dużych” ośrodkach krytykują własne „wyspecjalizowanie”, łączące je z poczu-
ciem monotonii i rutyny. Por. M. Racław, Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni 
o  swojej pracy, w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. 
Raport z badań, M. Dutkiewicz, ISP, Warszawa 2011; T. Biernat, A. Karwacki, Aktywna polityka 
społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Akapit, 
Toruń 2011. 

6 Por. np. M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzę-
dem, ISP, Warszawa 2012; J. Szmagalski, Nowe tendencje w pracy socjalnej – wciąż te same problemy? 
(komentarz), w: Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzędem, M. Rymsza 
(red.), ISP, Warszawa 2012; M. Racław, Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni 
o  swojej pracy, w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. 
Raport z badań, M. Dutkiewicz, ISP, Warszawa 2011. 
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Doświadczenia tych pracowników socjalnych, którzy dotychczas mieli 
kontakt z superwizją, mają charakter incydentalny, a superwizja najczęściej 
prowadzona jest w formule grupowej. Spośród badanych, którzy podlegali 
superwizji, zdecydowana większość wskazywała, że była to mała liczba zre-
alizowanych sesji (od 1 do 5) – taką deklarację złożyło 197 osób (9,6% całej 
badanej próby). 52 osoby odbyły od 6 do 10 sesji, zaś 32 osoby złożyły dekla-
rację, że odbyły od 11 do 15 sesji. Co ciekawe, 65 osób (3,2% badanej próby) 
odbyło większą liczbę sesji superwizyjnych niż 15. 

Spośród badanych, którzy mieli bezpośredni lub pośredni kontakt z super-
wizją, aż 76,4% (tych, do których kierowane było to pytanie), czyli 314 osób 
wskazywało na superwizję grupową. Jedynie 89 osób (21,7% osób, do których 
było kierowane to pytanie) wskazało na kontakt z superwizją indywidualną 
(89 osób).

W pytaniu, kto był superwizorem badanych pracowników socjalnych, 
badani wskazywali najczęściej psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów 
i superwizorów spoza instytucji (profesje niewskazane w kafeterii, a wpisy-
wane przez badanych w ramach odpowiedzi „inne”). Spośród superwizorów 
wskazanych w kafeterii 54 osoby pracowały z pracownikiem socjalnym spoza 
własnego ośrodka (15,4% osób, które poddane były superwizji), 39 osób z kon-
sultantem z własnej instytucji (11,1%), 36 osób z innym pracownikiem socjal-
nym z własnego ośrodka, a 28 osób z własnym przełożonym. 

Spośród badanych, którzy podlegali superwizji, 133 osoby zadeklaro-
wały, że częściowo superwizja spełniła ich oczekiwania. W sumie 198 osób 
stwierdziło, że superwizja spełniała oczekiwania lub zdecydowanie spełniła. 
Negatywną ocenę wydało 31 osób (łącznie traktowane deklaracje „nie” i „zde-
cydowanie nie”). A zatem należy zdiagnozować przewagę średnich i pozytyw-
nych doświadczeń badanych, którzy mieli kontakt z superwizją, a które mogą 
bazować na dużej potrzebie wsparcia (niezależnie od jakościi upowszechnie-
nia konkretnej formy wsparcia) lub na realnej zadowalającej „jakości” prze-
prowadzonej superwizji. 

Ogólna ocena przebytych sesji superwizyjnych dokonana przez 143 osoby 
jest średnia (7% osób całej próby badanej), 131 osób wysoko oceniło sesje 
superwizyjne, zaś 51 osób bardzo wysoko. Negatywne oceny (niskie i bardzo 
niskie) złożyły w sumie 33 osoby.

Za interesujący należy uznać zakres wiedzy pracowników socjalnych, któ-
rzy mają w tym względzie doświadczenia sprzed jej rozpoczęcia. Najczęściej 
wskazywano tu, że:
– dysponowali oni niewielką wiedzą lub wykazywali brak wiedzy (była to 

dominująca odpowiedź),
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– superwizja to poprawa jakości pracy pracowników socjalnych – element 
wsparcia pracowników socjalnych, wymiana doświadczeń między nimi 
(platforma dialogu),

– dysponowali jedynie elementarną wiedzą teoretyczną – suche definicje, 
typy superwizji (tzw. wiedza szkolna),

– superwizja to „metoda wspierania profesjonalnego rozwoju pracowników”,
– superwizja to nadzór i kontrola. 

Wynika z tego, że wiedza o superwizji jest upowszechniona wśród kadr 
systemu pomocy i integracji społecznej w niewielkim stopniu. Bardziej lub 
mniej intuicyjne ujęcia akcentują z jednej strony formułę zawodowego dia-
logu powiązaną z tym narzędziem pracy socjalnej, z drugiej zaś strony łącze-
nie superwizji z instrumentami kontrolnymi w systemie pomocy społecznej. 

Spośród wrażeń, które mieli pracownicy po odbyciu pierwszej superwizji, 
te najpowszechniej wskazywane to:
– zadowolenie i jednocześnie zdumienie z efektów (wielu badanych wskazy-

wało na wielkie zadowolenie, usatysfakcjonowanie, a nawet pozytywny szok),
– duża część badanych nie pamięta swojej reakcji, swoich odczuć,
– część badanych wskazywała na zmęczenie, znużenie, złość na niewiedzę 

innych pracowników, ich „marudzenie”, krytykanctwo, bezradność,
– dla wielu badanych pierwsza sesja superwizyjna kojarzy się z ulgą, jaką 

poczuli,
– część wskazywała na podekscytowanie, mobilizację i aktywizację do pracy,
– część wskazywała zaś, że trudno im było określić uczucia, które towarzy-

szyły pierwszej sesji. 
Zdaniem 1535 badanych (74,9% wszystkich respondentów) aktualnie 

w ich ośrodku nie jest prowadzona superwizja. To kolejne potwierdzenie 
nikłego stopnia upowszechnienia superwizji w systemie pomocy społecznej 
i integracji społecznej. Zdaniem 288 badanych (14%) superwizja jest aktual-
nie stosowana w ich instytucjach. Aż 227 osób nie ma wiedzy o tym, czy w ich 
instytucji prowadzone są takie działania. 

Wykres 3. Obecność superwizji w ośrodku badanych 

Nie wiem (11%)

Nie (75%)

Tak (14%)
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Istotną kwestią wydaje się określenie, w których typach instytucji naj-
powszechniej prowadzona jest superwizja pracy socjalnej. I tu uzyskane 
dane wskazują na podobieństwo pomiędzy zakresem wcześniej sygnalizowa-
nych doświadczeń pracowników konkretnych typów instytucji w korzystaniu 
z superwizji, a interesującym nas stopniem aktualnego upowszechnienia 
w nich superwizji. Największe aktualne upowszechnienie superwizji odno-
towano w placówkach Specjalistycznego Poradnictwa (42,9% respondentów 
z tych instytucji deklaruje obecność superwizji), Ośrodków Wsparcia (30,4%) 
oraz Ośrodków Interwencji Kryzysowych (30,8%). Spośród pracowników róż-
nych typów ośrodków pomocy społecznej superwizja i jej obecność najczęściej 
deklarowana jest w MOPS (23,1% pracowników socjalnych z tych podmiotów 
deklaruje obecność superwizji w ich ośrodku). Superwizja obecna jest w 6% 
MGOPS w  badanej populacji pracowników socjalnych z tych podmiotów, 
także 6% PCPR, 4,5% GOPS i 4,3% Domów Pomocy Społecznej. Rozkład ten 
obrazuje poniższe zestawienie. 

Na pytanie, w jaki sposób lub jakiego rodzaju superwizja jest prowadzona 
w badanych ośrodkach/instytucjach? – respondenci (251 złożonych deklaracji) 
wskazywali najczęściej na:
– superwizje grupowe (często w formule spotkań z psychologiem),
– superwizje indywidualne i grupowe,
– wsparcie psychologiczne,
– obserwacje i rozmowy z trenerem,
– nieformalne wsparcie. 

Najwięcej osób stwierdziło, że inna osoba niż wskazane w kafeterii pro-
wadzi superwizję. Są to najczęściej psycholodzy i specjaliści pracy socjalnej 
spoza jednostki, w której pracuje badana osoba. W 48 przypadkach wskazy-
wano na konsultanta z własnej instytucji. 39 osób nie wiedziało, kto prowadzi 
superwizję. 

Podsumowując, zdecydowana większość pracowników socjalnych nie 
miała dotychczas żadnego kontaktu z superwizją (ponad 70%). Dotyczy to 
zwłaszcza pracowników socjalnych zatrudnionych w małych ośrodkach. Ci 
przedstawiciele badanego środowiska, którzy mieli czynny kontakt z super-
wizją wskazywali, że kontakt ten miał charakter incydentalny (mała liczba 
zrealizowanych sesji), w formule grupowej przy jednoczesnych średnich lub 
pozytywnych ocenach tych doświadczeń. Aktualnie superwizja nie jest pro-
wadzana w zdecydowanej większości podmiotów, w których zatrudnieni są 
badani pracownicy socjalni. 
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5. PRZEKONANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 
NA TEMAT SUPERWIZJI

Kluczową częścią prezentacji w tym rozdziale podręcznika jest zobrazo-
wanie aktualnych przekonań na temat superwizji pracowników socjalnych 
zatrudnionych w instytucjach systemu pomocy społecznej i integracji spo-
łecznej w Polsce. To przede wszystkim diagnoza upowszechnienia wiedzy for-
malnej o tej formie wsparcia, postrzegania jej istoty na bazie doświadczeń 
(czego wyrazem są formułowane przez badanych pracowników socjalnych 
własne definicje superwizji), dostrzegania potrzeby wprowadzania wsparcia 
superwizyjnego do instytucji systemu pomocy społecznej i integracji wraz 
z rozpoznaniem szans i zagrożeń z tym związanych. 

I tak respondenci poproszeni o zdefiniowanie superwizji wskazywali naj-
częściej na następujące rozumienia tego pojęcia:
– superwizja to narzędzie, metoda wsparcia, psychoterapia,
– superwizja to metoda sprawdzania pracy pracowników socjalnych, kontroli 

ich pracy, nadzoru nad ich pracą,
– superwizja to po prostu pomoc dla pracownika socjalnego służąca popra-

wie efektywności jego pracy, wspierająca rozwój zawodowy,
– superwizja to wymiana doświadczeń.

Wyraźnie widać, że w powyższych – najpowszechniej wskazywanych – defi-
nicjach wyrażają się zarówno potrzeby pracowników socjalnych łączone ze 
wsparciem superwizyjnych, jak i obawy wyrażone łączeniem superwizji z kon-
trolą i nadzorem. Na uwagę zasługuje najpowszechniej wskazywana definicja, 
traktująca superwizję jako wymianę doświadczeń (transfer wiedzy, pomysłów 
rozwiązywania problemów zawodowych). To jeden z kluczowych deficytów 
sygnalizowanych przez pracowników socjalnych w ramach przeprowadzonych 
badań tak w przeszłości, jak i dzisiaj7. 

Największy udział w próbie mają respondenci, którzy wskazali, że super-
wizja postrzegana jest przez pracowników socjalnych jako możliwość roz-
wiązywania problemów. Mówimy tu o deklaracjach 1143 badanych (55,8%). 
Zdaniem 1124 pracowników socjalnych (54,8% badanych) pracownicy socjalni 
postrzegają superwizję jako „ocenianie”. Znaczny udział w próbie mają też 

7 Por. np. M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą a urzę-
dem, ISP, Warszawa 2012; T. Biernat, A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca 
socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Akapit, Toruń 2011; D. Trawkowska, 
Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 
Katowice 2006; A. Olech, Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy, dylematy etyczne, 
Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2006. 
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respondenci, których zdaniem pracownicy socjalni postrzegają superwizję jako 
„wytykanie błędów”.

Na pytanie, czy zdaniem respondentów w instytucjach pomocy i integra-
cji społecznej powinna być prowadzona superwizja pracy socjalnej 1466 osób 
(71,5% badanych) wskazało, że tak. A zatem zdecydowana większość bada-
nych pracowników socjalnych uznaje, że jest potrzeba rozwijania superwizji8. 
19,8% badanych ma problem ze złożeniem deklaracji. Jedynie 8,7% badanych 
(178 osób) uznało, że nie powinno się prowadzić superwizji. 

Wykres 4.  Czy superwizja powinna być obecna w instytucjach pomocy i inte-
gracji społecznej? 

Trudno mi powiedzieć (20%)

Nie (9%)

Tak (71%)

Interesujące jest także rozpoznanie, na ile upowszechnione jest przeko-
nanie o powinności prowadzenia superwizji w konkretnych typach instytu-
cji. Jak obrazują poniższe dane przekonanie o konieczności wprowadzania 
superwizji oscyluje między najwyższym wynikiem – 85,7% (deklaracje takiego 
odsetka przedstawicieli tej instytucji) w placówkach specjalistycznej opieki, 
a najniższym wynikiem – 63,5% w Domach Pomocy Społecznej. Co istotne, 
w konkretnych typach OPS przekonanie o konieczności wprowadzania super-
wizji jest podobne i równie wysokie. W GOPS wynosi ono 71,1%, w MOPS 
73,3%, trochę niższy wynik uzyskaliśmy w MGOPS – 65,7%. Z kolei 73,1% 
pracowników socjalnych reprezentujących PCPR zadeklarowało potrzebę 
wprowadzania superwizji do ich podmiotów. 

8 Należy zaznaczyć, że w ramach prac nad standaryzacją usług reintegracyjnych z pod-
miotami ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu „Zintegrowany system wspar-
cia ekonomii społecznej” kadry podmiotów ekonomii społecznej wyraziły upowszechnioną wolę 
wprowadzania superwizji do takich placówek, jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Inte-
gracji Społecznej czy Zakłady Aktywności Zawodowej. Eksperci w ramach opracowywanej listy 
standardów uwzględnili te sugestie, wskazując na konieczność rozwijania wsparcia superwi-
zyjnego w tych podmiotach. A zatem potrzeba wprowadzania superwizji wyrażana jest przez 
środowisko pomocy społecznej i integracji społecznej na różnych forach wymiany doświadczeń. 
Por. A. Karwacki, M. Rymsza, Standardy jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej, ISP, War-
szawa 2013 (materiał roboczy). 
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Po zdiagnozowaniu wysokiego stopnia upowszechnienia przekonania pra-
cowników socjalnych o potrzebie wprowadzania superwizji w systemie pomocy 
społecznej i integracji społecznej warto wskazać podstawowe uzasadnienia, 
które w tym względzie formułowali badani. W ramach wskazywanych pobu-
dek do wprowadzania superwizji pracy socjalnej wymieniają oni:
– szansę niwelowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych oraz 

walki z rutynizacją w pracy,
– możliwość bardziej skutecznego rozwiązywania problemów klientów (osią-

gania efektywności),
– szansę na wsparcie, które w swej pracy może regularnie otrzymywać pra-

cownik socjalny – nie jest on pozostawiony sam sobie,
– szansę na oczyszczenie atmosfery w pracy,
– szansę na obiektywną ocenę pracowników i weryfikację, czy nadają się do 

tego zawodu,
– możliwość zmniejszenia emocji wynikających z doświadczanych proble-

mów zawodowych – szansę na nieprzenoszenie ich do domu. 
Wskazane powyżej uzasadnienia korespondują z problemami codziennej 

pracy, artykułowanymi przez pracowników socjalnych w ramach innych pro-
wadzonych studiów badawczych. Można tu wykazać np. nieprzystawalność 
wymiaru komunikacyjnego i wymiaru działania, czyli problemy w przepływie 
i uwzględnianiu w działaniu komunikatów (doświadczeń) nie tylko między 
pracownikami socjalnymi i kierownikami jednostek (Granosik, 2012, s. 200), 
niedostatek kadry w stosunku do zadań i potrzeb instytucji, co skutkuje prze-
rostem zadań biurokratycznych ze względu na dużą liczbę klientów, problemy 
tożsamościowe, statusowe, niedobory infrastrukturalne itd.9. 

Pracownicy socjalni zdają się obawiać obligatoryjnego charakteru superwi-
zji. Zdaniem większości badanych superwizja powinna być dobrowolna. Taką 
deklarację złożyło 1149 pracowników socjalnych (56%). Tylko zdaniem 16,7% 
(343 osoby) powinna być ona obowiązkowa. 558 osób nie ma w tym względzie 
zdania (wskazania: „trudno powiedzieć”). 

21,7% badanych (444 osób) wskazało, że pracownik socjalny powinien 
być poddawany superwizji w zależności od potrzeby. 8,5% deklarowało, że 
powinno to mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu (deklaracje 175 osób), 
144 osoby (7%) uznały zaś, że co najmniej raz na kwartał. 305 osób nie potra-
fiło złożyć deklaracji w tym względzie (blisko 15% badanych). 

9 Por. np. M. Racław, Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy, 
w: Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Raport z badań, 
M. Dutkiewicz, ISP, Warszawa 2011.
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W ramach zrealizowanego badania niemal tyle samo respondentów chcia-
łoby być superwizowanych (40,8% – 837 badanych), co ma problem z dekla-
racją w tym względzie („trudno powiedzieć” wskazało 889 osób – 43,4%). 
Superwizji dla siebie nie chce 324 osób (15,8%). 

Jeśli chodzi o upowszechnienie chęci bycia superwizowanym w konkret-
nych typach instytucji, należy skonstatować, że często taką wolę wskazywano 
w PCPR (45,5%). W GOPS i MOPS ten sam odsetek badanych wskazywał na 
chęć skorzystania z superwizji (41,3% pracowników z konkretnych typów pod-
miotów). Mniej powszechnie składano taką deklarację w MGOPS – 32,2%. 
Należy zauważyć, że w Placówkach Specjalistycznego Poradnictwa 71,4% pra-
cowników socjalnych złożyło taką deklarację, a w Ośrodkach Wsparcia 56,4% 
badanych, jednak liczba badanych pracowników z tych podmiotów była rela-
tywnie niewielka.

Spośród oczekiwań wyrażanych przez pracowników socjalnych, którzy chcą 
poddać się superwizji wyraźnie kontrastują dwie orientacje – „skoncentro-
wanie na sobie” i własnych potrzebach oraz „myślenie o innych” i wiązanie 
superwizji z szansami na skuteczną pomoc klientom. 

„Orientacja na siebie”, czyli zgłaszane oczekiwanie wsparcia, którego 
beneficjentem ma być badany pracownik socjalny, wyraża się w wymiarze 
psychicznym i merytorycznym. W zakresie potrzeb psychicznych pracownika 
socjalnego najczęstsze odpowiedzi wskazują na: 
– oczekiwanie wsparcia psychicznego (najczęściej wskazywana odpowiedź), 
– oczekiwanie odstresowania, 
– oczekiwanie poprawy samopoczucia, wysłuchania o problemach w pracy, 
– oczekiwanie katharsis, 
– oczekiwanie możliwości zrzucenia części odpowiedzialności,
– oczekiwanie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
– oczekiwanie likwidacji osamotnienia.

Wypowiedzi respondentów wskazują, że pracownicy socjalni to osoby mocno 
zestresowane swoją pracą i oczekujące wsparcia, ale także wykazujące zapotrzebo-
wanie na ciągłe potwierdzanie, że postępują właściwie. To z kolei rodzi wrażenie, 
że charakteryzują się tym, co można nazwać dość niską samooceną zawodową.

W zakresie wsparcia merytorycznego najczęstsze odpowiedzi wskazują na:
– oczekiwanie pomocy w rozwiązywaniu spraw trudnych,
– oczekiwanie wspólnego poszukiwania źródeł trudności,
– oczekiwanie wsparcia merytorycznego,
– oczekiwanie rzetelnej oceny własnej pracy, tak aby być pewnym, że wyko-

nuje się ją właściwie,
– oczekiwanie wymiany doświadczeń. 
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Druga z orientacji – „orientacja na innych” – to zgłaszane oczekiwanie 
wsparcia superwizyjnego przy akcentowaniu faktu, że realnymi beneficjen-
tami wsparcia mają być klienci, na rzecz których pracownik działa. Najczęst-
sze odpowiedzi respondentów w tym względzie to:
– wskazanie słabych stron pracy, aby pomoc innym była efektywniejsza,
– ukazanie szerszego spectrum problemu,
– zwrócenie uwagi na błędy, które są popełniane, aby się nie powtarzały,
– wzbogacenie wiedzy,
– przedstawienie nowości z zakresu pracy. 

Wypowiedzi badanych świadczą o tym, że zależy im, aby z ich pracy 
„świadczeniobiorcy” byli zadowoleni, aby ich praca była doceniona i miała 
sens. Mają też potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wyraźnie dają się więc zauważyć 2 funkcje superwizji: edukacyjno-poznaw-
cza i terapeutyczna. 

Pośród korzyści, jakie płyną z superwizji, pracownicy socjalni wskazują 
najczęściej: 
– korzyści osobiste:

• wsparcie emocjonalne,
• poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego w czasie superwizji (w duchu: 

ktoś bierze odpowiedzialność za to, co ja robię, czyli uchroni mnie to od 
poczucia winy),

• przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;
– korzyści zawodowe:

• wsparcie merytoryczne,
• pomoc profesjonalna „na bieżąco”,
• możliwość otrzymania informacji zwrotnych,
• aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych. 
W procesie upowszechniania superwizji ważne jest rozpoznanie zagro-

żeń, jakie pracownicy socjalni łączą z superwizją. W zrealizowanym badaniu 
aż 1058 pracowników socjalnych ma problem ze złożeniem deklaracji, czy 
z superwizją wiążą się w ogóle jakieś zagrożenia. Zdaniem 585 badanych nie 
ma takich zagrożeń. 343 respondentów (16,7%) dostrzega zagrożenia pły-
nące z superwizji dla pracowników socjalnych. 125 pracowników wskazuje 
na zagrożenia dla ośrodka/instytucji. Zagrożenia z superwizji dla klientów 
dostrzega 53 badanych. 

Wśród najczęstszych zagrożeń wymieniane są: 
– wiedza na temat superwizowanego może być użyta przeciwko niemu, tym 

samym grozi utrata pracy, negatywny odbiór przez przełożonego, nieko-
rzystny obraz w oczach kolegów,
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– strach przed oceną w ogóle (chodzi o sytuację oceniającą i dyskomfort z nią 
związany),

– zakłócenie toku pracy,
– obniżenie autorytetu pracownika w oczach „klienta”,
– obawa przed brakiem kompetencji superwizora,
– atmosfera wzajemnej nieufności. 

Spośród najczęściej wymienianych słabych stron superwizji pracy socjalnej 
należy wymienić następujące:
– strach, że superwizor może być podstawiony przez szefa w celu wyelimino-

wania pracownika socjalnego,
– strach przed nadzorem, kontrolą,
– strach przed konfrontacją,
– strach przed przyznaniem się, że ma się problem w pracy,
– strach przed koniecznością tłumaczenia się,
– strach przed potencjalnym ośmieszeniem,
– strach przed niekompetentnym superwizorem, przed złośliwym superwi-

zorem, gdyż negatywna ocena może być niesprawiedliwa,
– możliwe pogorszenie się kontaktów osobistych z kolegami z pracy,
– obawa przed czasochłonnością procedur superwizyjnych,
– obawa przed kosztownością superwizji,
– obawa przed nieefektywnością superwizji. 

Działania mające na celu upowszechnienie superwizji jako narzędzia 
pracy socjalnej w praktyce funkcjonowania instytucji pomocy i integracji spo-
łecznej powinny brać pod uwagę powyższe obawy pracowników socjalnych. 

Jeśli chodzi o obszary, w których superwizja pracy socjalnej ma zdaniem 
respondentów największe zastosowanie, najczęściej wskazywano możliwość 
uzupełnienia dotychczasowej wiedzy, umiejętności i zmiany zachowań (dekla-
racje 1254 osób – 61,2% wszystkich badanych). W drugiej kolejności wska-
zywano umożliwienie rozwoju osobistego (854 osób i 41,7% respondentów).

Duży udział w próbie wykazują też wskazania, że superwizja wpływa na 
poprawę relacji międzyludzkich z klientami pomocy społecznej/podmiotami 
pracy socjalnej (deklaracje 754 osób – 36,8%). 

Superwizja lokuje się wysoko w „rankingu” najpotrzebniejszych metod wspie-
rania rozwoju pracowników socjalnych. Na pytanie, które z metod wspierania 
rozwoju wprowadziliby respondenci jako elementy niezbędne dla rozwoju zawo-
dowego pracowników socjalnych, najwyższe pozytywne oceny uzyskały szkolenia 
dla pracowników (45,9% wskazało „1”, czyli najwyższą w skali ocenę). Niewiele 
niższe oceny uzyskała właśnie superwizja, ale także warsztaty oraz doradztwo. 

Zdaniem aż 1100 badanych superwizorem mógłby być pracownik socjalny 
spoza macierzystej instytucji (deklaracje 53,7% badanych). 499 osób wska-
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zywało na inną osobę. Wymieniano tu specjalistę spoza instytucji macierzy-
stej, przeszkolonego superwizora, psychologa, konsultanta, osobę z wiedzą 
i doświadczeniem. 321 osób (15,7%) wskazywało zaś na innego pracownika 
socjalnego zatrudnionego w ośrodku. Wyraźnie zatem pracownicy socjalni 
oczekują superwizora spoza macierzystej instytucji. 

Zdaniem ponad 81% badanych superwizor pracy socjalnej powinien dyspo-
nować przede wszystkim doświadczeniem zawodowym. 1408 osób wskazało na 
wiedzę i formalne doświadczenie (68,7%). Wśród deklaracji badanych w kwe-
stii najważniejszych cech superwizora najczęściej respondenci wskazywali 
cztery odpowiedzi. 1365 osób złożyło deklarację, że tą cechą jest efektywna 
komunikacja (65,5% badanych), 1342 osoby wskazywały na umiejętność zdia-
gnozowania problemu poprzez system pytań (65,5%), 1321 osób za taką cechę 
uznaje uważne słuchanie (64,4%), a 1078 osób (52,6%) zdolność stymulacji 
osoby superwizowanej w kierunku samodzielnego poszukiwania rozwiązania. 

Obok upowszechnionej potrzeby wprowadzania superwizji przeprowa-
dzone badanie pozwoliło zdiagnozować dość powszechny opór przed jej wpro-
wadzaniem w środowisku pracy badanych. Wola i potrzeba to jedno, drugie 
zaś to realna obawa przed tym, co nowe. Aż 43,5% badanych dostrzega opór 
pracowników socjalnych przed wprowadzaniem superwizji pracy socjalnej. To 
deklaracje 892 osób spośród 2050 badanych. 289 badanych nie widzi oporu pra-
cowników socjalnych przed wprowadzaniem superwizji. Opór przed wprowadza-
niem superwizji dostrzega się powszechnie w MOPS – 46% badanych złożyło 
taką deklarację oraz w PCPR – 45,2%. Jeśli chodzi o inne typy instytucj, to 39,9% 
przedstawicieli GOPS wskazuje na obecność oporu wobec superwizji, a także 
37,5% pracowników socjalnych z MGOPS. 39,6% pracowników z DPS dostrzega 
opór przed wprowadzaniem superwizji. W Ośrodkach Interwencji Kryzysowej 
taką deklarację złożyło 61,5% pracowników socjalnych, a w Ośrodkach Wsparcia 
34,8%. Należy jednak mieć na względzie mały udział pracowników socjalnych 
z tych podmiotów w badanej próbie. 

Spośród tych badanych, którzy dostrzegają opór pracowników socjalnych 
przed superwizją najwięcej osób wskazywało na „lęk przed oceną” (deklara-
cje 1161 osób). Aż 54,8% czyli 1124 badanych tłumaczy opór przed super-
wizją „lękiem przed ujawnieniem braku kompetencji pracowników”. 975 
osób obawia się „braku zaufania do superwizora” (to blisko 48%). Aż 834 
osoby (40,7%) wskazywały na „obawę przed potrzebą zmiany głęboko zako-
rzenionych zachowań”. 730 osób deklaruje „niewłaściwe rozumienie super-
wizji”, a 700 osób wskazywało na „obawę przed zmianą organizacji pracy”  
(34,1%). 

Poniżej zaprezentowano rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące przy-
czyn oporu przed superwizją, ale z zastosowaniem procentowania do 100%.
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Wykres 5. Przyczyny oporu przed wprowadzaniem superwizji 

Problemy osobowościowe (4%)
Inne (2%)

Niewłaściwe zrozumienie
superwizji (11%)

Lęk przed oceną (17%)

Zakładanie niepowodzenia w nabyciu
nowych kompetencji (6%)

Brak zrozumienia istoty zmiany
dotychczasowych kompetencji (8%)

Obawa przed zmianą organizacji pracy (10%)

Brak zaufania do superwizora (14%)

Obawa przed potrzebą zmiany
głęboko zakorzenionych zachowań(12%)

Lęk przed ujawnieniem
braku kompetencji pracowników (16%)

Podsumowując powyższe ustalenia należy uznać, że badani pracownicy 
socjalni dysponują niskim poziomem wiedzy o superwizji jako narzędziu 
pracy socjalnej. Pośród tych, którzy się z superwizją zetknęli, jak i tych, któ-
rzy są w stanie wyartykułować własną definicję superwizji, dominują przeko-
nania, że mowa tu o wymianie zawodowych doświadczeń lub instrumencie 
kontroli pracownika socjalnego w zakresie jego obowiązków. 

Generalnie środowisko pracowników socjalnych wyraziło w badaniu upo-
wszechnioną potrzebę wprowadzania superwizji do instytucji pomocy i inte-
gracji społecznej, łącząc z nią szanse na wsparcie dla samych pracowników 
socjalnych (większy komfort pracy, niwelowanie poczucia osamotnienia), ale 
i klientów instytucji (większa profesjonalizacja działań na rzecz klientów).

Pracownicy socjalni jednocześnie dostrzegają opór środowiska przed wpro-
wadzaniem superwizji, czego wyrazem są powszechne deklaracje, że narzę-
dzie superwizji powinno być stosowane w formule życzeniowej (dobrowolnej), 
a superwizor powinien reprezentować inną instytucję niż macierzysta pra-
cownika socjalnego, który korzysta ze wsparcia superwizyjnego (niwelowanie 
aspektu kontrolnego). 

6. CHĘĆ I PREDYSPOZYCJE  
DO PEŁNIENIA ROLI SUPERWIZORA 

Ostatnią część rozdziału, uwzględniającą prezentację danych ze zre-
alizowanego badania, poświęcono zobrazowaniu deklaracji pracowników 
socjalnych w odniesieniu do podjęcia się przez nich roli superwizora wraz 
z motywacjami w tym względzie i potrzebami szkoleniowymi. Na pytanie, czy 
badani chcieliby zostać superwizorem niemal połowa pracowników socjalnych 
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(49,6%) odpowiedziała, że nie – nie widząc się w tej roli. 17,1% (351 osób) 
chętnie podjęłoby się takiej roli, zaś aż 33,3% (682 osoby) nie są w stanie 
złożyć w tej kwestii deklaracji, wskazując odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Spośród badanych pracowników socjalnych z GOPS 17,6% wyraża chęć 
zostania superwizorem. Taka deklarację złożyło też 15,8% z MOPS, 14,5% 
z MGOPS (czyli trudno o zdecydowane różnicowane deklaracje w kolejnych 
typach OPS). Dla porównania ponad 40% przedstawicieli Placówek Specja-
listycznego Poradnictwa złożyło deklarację o chęci zostania superwizorem. 
Badani pracownicy socjalni, którzy zgłosili chęć pełnienia roli superwizora 
(341 badanych), uzasadniali ten fakt najczęściej:
– własnym wieloletnim doświadczeniem („duży staż pracy”), umiejętno-

ściami osobistymi i bezstronnością,
– umiejętnością słuchania, która jest kluczowa w tej roli,
– chęcią uczenia się, potrzebą rozwoju zawodowego (to nowe doświadcze-

nie),
– chęcią osiągania potencjalnie lepszego kontaktu z podopiecznymi. 

Niemal ta sama liczba pracowników socjalnych, którzy chcą zostać super-
wizorami lub mają problem z jednoznaczną deklaracją w tym względzie 
wskazało w przeprowadzonym badaniu, że jest zainteresowana uczestnic-
twem w szkoleniu dotyczącym superwizji pracy socjalnej. Taką deklarację 
złożyło 1185 osób (57,8%). 865 osób czyli 42,2% nie chce w takich szkoleniach 
uczestniczyć. To ważna informacja, która wskazuje, że blisko 60% z tak dużej 
badanej próby pracowników socjalnych jest realnie zainteresowanych groma-
dzeniem wiedzy o superwizji i/lub podjęciem takiej roli zawodowej. Takie 
szkolenie zdaniem 761 badanych, którzy zgodzili się udzielić w tym względzie 
informacji, powinno uwzględnić przede wszystkim:
– informacje, jak realizować superwizję – metody, etapy, zagrożenia,
– trening umiejętności aktywnego słuchania – trening umiejętności komu-

nikacyjnych,
– meandry pracy z trudnym klientem – jak diagnozować problemy osób 

wymagających pomocy poprzez zadawanie pytań,
– trening, jak odstresowywać pracowników,
– wyeksponowanie zalet superwizji,
– naukę weryfikacji jakości pracy socjalnej.

Badani pracownicy socjalni jednoznacznie nie widzą się w roli superwi-
zora lub nie są w stanie określić, czy chcieliby taką rolę pełnić. Pomimo to 
351 osób zadeklarowało w badaniu, że chętnie podjęłoby się takiej roli zawo-
dowej. Przedłożone motywacje w tym względzie z jednej strony uwzględniają 
cechy jednostkowe (komunikatywność, bezstronność, doświadczenie), które 
są w opinii badanych niezbędne w takiej aktywności, z drugiej zaś strony 
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korespondują z diagnozowanymi w ramach innych studiów deficytami zawo-
dowymi pracowników socjalnych, czyli „krótkiej” ścieżki awansu zawodowego 
kadr instytucji systemu pomocy społecznej, która oddziałuje demotywująco 
na pracowników socjalnych10. Chęć rozwoju, podejmowania nowych aktywno-
ści łączona jest tu z możliwością podjęcia roli superwizora. Badanie pozwoliło 
zdiagnozować upowszechnioną chęć szkolenia w zakresie superwizji (dekla-
racje i tych, którzy chcą być superwizorami, ale i znacznej części tych, którzy 
nie potrafią się w tym względzie zdeklarować). 

7. OCENA SUPERWIZJI PRZEZ PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH – PODSTAWOWE WNIOSKI

Jak wskazano we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału, przeprowa-
dzone badanie, będące źródłem przywołanych powyżej danych, miało na celu 
określić poziom świadomości i przekonań pracowników socjalnych na temat 
superwizji, motywacji do kształcenia w tym względzie oraz oczekiwań od 
superwizji jako narzędzia pracy socjalnej. 

Badani pracownicy socjalni mają zróżnicowane wyobrażenie i wiedzę 
o superwizji (z tym, że dominuje brak sprecyzowanej wiedzy). Konstruowane 
przez pracowników socjalnych definicje akcentują zarówno aspekt kontro-
lny (sprawdzanie wiedzy, kontrola pracy, technika nadzoru), jak i potencjał 
pomocowy (pomost wymiany kompetencji, wzmocnienie, forma korzystnego 
dialogu, wymiana doświadczeń). Respondenci w badaniu w większości czytel-
nie wskazują argumenty, dlaczego warto wprowadzać superwizję lub sygnali-
zują obawy w tym zakresie. 

Co istotne, należy uznać, że zdiagnozowano upowszechnioną akceptację 
dla wprowadzania narzędzia pracy socjalnej, jakim jest superwizja. Choć 
aktualnie w zdecydowanej większości podmiotów nie ma superwizji (oczy-
wiście częściej nie ma jej w mniejszych ośrodkach – np. GOPS, niż w więk-
szych – np. MOPS), to zdecydowana większość deklaruje przekonanie do 
superwizji poprzez wskazanie, że powinno się wprowadzać superwizję do sys-
temu pomocy i integracji społecznej (często z zastrzeżeniem, że w formule 
dobrowolnej, stosowanej w potrzebie). Te zastrzeżenia „konsumują” różne 
– wskazywane już przez badanych – ujęcia definicyjne superwizji, bazujące 
na rozpoznanej świadomości tego narzędzia – z jednej strony wskazywane 
są szerokie potrzeby i dysfunkcje aktualnej pracy zawodowej (i tu rodzi się 

10 Por. np. T. Biernat, A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna 
w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Akapit, Toruń 2011.
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potrzeba wzmocnienia poprzez superwizję), ale wizja wprowadzenia nowego 
systemu kontroli i weryfikacji wiedzie do ostrożności, przekładając się na 
deklaracje o dobrowolnym i doraźnym stosowaniu tego narzędzia. 

Te obawy i potrzeby, jak i efekty diagnozy aktualnego stanu świadomo-
ści w  tym zakresie, należy uwzględnić w procesie upowszechniania tego 
narzędzia. W systemie pomocy społecznej i integracji niewątpliwie potrzeba 
standardów proceduralnych w zakresie wprowadzanej superwizji, z uwzględ-
nieniem oczekiwań badanych, potrzeb, ale i obaw, a nie systemu drobiazgo-
wej formalizacji. 

Jeśli chodzi o problem motywacji do kształcenia w instytucjach pomocy 
i integracji społecznej, należy uznać, że blisko 58% pracowników socjalnych 
zadeklarowało chęć kształcenia w zakresie superwizji. Można zatem stwier-
dzić, że większość badanych wykazuje motywację do kształcenia w zakresie 
superwizji. Z tego faktu wynika, że niezbędne jest przygotowanie systemu 
szkoleń, w których wolę uczestnictwa wyraziło 1185 pracowników socjalnych. 
Deklarowane przez badanych potrzeby, słabości instytucji, w których przy-
chodzi im pracować stanowią dużą motywację do poszukiwania skutecznych 
narzędzi ich przezwyciężania. 

Superwizja, zdaniem badanych, którzy już z  niej korzystali i tych, któ-
rzy nie mają takich doświadczeń, może mieć potencjał. Co ważne, dla części 
badanych kształcenie na superwizorów to szansa na podnoszenie własnych 
kompetencji, to ścieżka nowych motywacji do zwiększania zdolności w ramach 
praktyki zawodowej. To cenna motywacja, a jednocześnie wskazanie na fakt, 
że w systemie brakuje możliwości i innych form rozwoju, doskonalenia, wcho-
dzenia na wyższe szczeble kompetencyjne, ale i hierarchiczne11. 

Jako formę niezbędną do gromadzenia kompetencji w zakresie super-
wizji respondenci postrzegali szkolenia. Badani są świadomi, jakich treści 
kształcenia potrzebują w ramach potencjalnych szkoleń. Pracownicy socjalni 
wykazują zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie metodyki superwizji, potrze-
bują treningów interpersonalnych komunikacji, treści dotyczących mean-
drów pracy z trudnym klientem, treningów technik antystresowych, nauki 
ewaluacji jakości i skuteczności pracy socjalnej. Te kompetencje niewąt-
pliwie lokują się w zakresie niezbędnych wyposażeń superwizora, a zatem 
badanie wykazało dość powszechne umotywowanie do kształcenia w zakresie 
superwizji, ale także stosunkowo dobre zorientowanie i klarowność potrzeb 
do zaspokojenia w postaci transferu konkretnych treści w ramach różnych 

11 Por. np. J. Krzyszkowski, Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Deter-
minanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2005.



Arkadiusz Karwacki176

form szkoleniowych. Niewątpliwie wskazania respondentów powinny zostać 
uwzględnione w doborze treści szkoleń superwizorów, ale i w ramach praktyk 
superwizyjnych. 

Pracownicy socjalni wyrażają czytelne oczekiwania od superwizji, jako 
narzędzia pracy socjalnej. Potrzebę wprowadzenia superwizji deklaruje 
ponad 71% badanych pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach 
pomocy i integracji społecznej. Oznacza to, że badani wykazują żywotny 
interes, potrzebę – uświadamiają sobie powszechne, sprecyzowane oczekiwa-
nia w kontekście wprowadzania superwizji. Pracownicy socjalni podkreślają 
w  tym względzie szansę na wsparcie psychiczne i  merytoryczne pracow-
nika oraz możliwość zaistnienia bardziej efektywnej pracy na rzecz innych. 
Oznacza to, że badani pracownicy socjalni formułują dwuwymiarowe, jedno-
znaczne oczekiwania względem superwizji, jednocześnie obnażając słabości 
instytucji i systemu, w którym przychodzi im pracować. Często zniechęceni 
biurokratycznym schematem pracy, koncentracją na prawie, przepisach, 
depersonalizujących procedurach12, a nie na kliencie i jego potrzebach, wska-
zywali oni bowiem zarówno na „potrzebę jednostki” – ich samych i poten-
cjał, który płynie w tym względzie z narzędzi superwizyjnych, jak i „potrzeby 
instytucji” w zakresie bardziej efektywnego rozwiązywania problemów kon-
kretnych klientów, podnoszenia skuteczności w zakresie celów, dla realizacji 
których powołane są te podmioty. Doświadczane przez pracowników socjal-
nych problemy wypalenia, wyobcowania, braku wiary w sens własnej aktywno-
ści, niskie poczucie własnej wartości w zderzeniu ze złożonymi problemami, 
brak instrumentów skutecznej pracy, osamotnienie itd. oraz niska skutecz-
ność i efektywność stosowanych narzędzi i metod13, ich zawodność, a w kon-
sekwencji poczucie pracy w instytucji, która zarządza przypadkami, a nie 
rozwiązuje problemy, to podstawowe motywacje otwartości na zastosowanie 
nowych narzędzi, które choćby częściowo redukowałyby te słabości. Z super-
wizją w ramach zrealizowanego badania łączono te oczekiwania. Warto to 
wykorzystać, a przede wszystkim wyjść naprzeciw problemom sygnalizowa-
nym już w wielu badaniach, a wzmocnionych jeszcze przez deklaracje bada-
nych w ramach zrealizowanego studium empirycznego. Niewątpliwie o tych 

12 Odwołanie do podziału wprowadzonego przez Mariusza Granosika na „profesjonalny” 
(którego brakuje)i „biurokratyczny” schemat działania obecny we współczesnej pracy socjal-
nej. Por. M. Granosik, Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Kato-
wice 2006. 

13 Problemy te sygnalizowane są w innych studiach, np. w: T. Biernat, A. Karwacki, 
Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko-pomorskim. Raport 
z badań, Akapit, Toruń 2011. 
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potrzebach i oczekiwaniach należy pamiętać w ramach procesu upowszech-
niania w Polsce wsparcia superwizyjnego jako narzędzia pracy socjalnej. 

Mariusz Granosik, postulując poszukiwanie warunków do zaistnienia 
profesjonalnego schematu działania w pracy socjalnej pisał, że: …działanie 
profesjonalne to przede wszystkim realizacja idei czy ideologii pomocy społecznej wypra-
cowywanej w trakcie refleksji nad własną rolą zawodową, dążenie do rzeczywistego, a nie 
papierkowego, załatwiania spraw klienta, poparte możliwie dużą wiedzą na ten temat, 
szeroko rozumianymi kompetencjami oraz doświadczeniem (Granosik, 2006, s. 181). 
Superwizja w opiniach większości badanych pracowników socjalnych zdaje 
się korespondować z tą często niezaspokojoną dzisiaj potrzebą, jako płasz-
czyzna refleksji nad własną aktywnością, gromadzenia wiedzy i wymiany 
doświadczeń. Jej skuteczne upowszechnienie może być uznane przez pracow-
ników socjalnych jako element procesu wprowadzania nowego paradygmatu 
w funkcjonowaniu służb społecznych, gwarantującego tym służbom inny sta-
tus względem aktualnie diagnozowanej wegetacji na marginesie życia publicznego 
(Kaźmierczak, 2012, s. 65). 
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MACIEJ SOSNOWSKI

Doświadczenia superwizji pracy socjalnej  
na przykładzie MOPS w Katowicach

1. WPROWADZENIE

Opis doświadczeń w zakresie wprowadzania superwizji pracy socjalnej 
wymaga umiejscowienia w konkretnym czasie, gdyż z roku na rok sytuacja 
instytucji pomocowych – w tym także katowickiego ośrodka – ulegała dia-
metralnym zmianom. Przyjąłem za właściwe opisanie doświadczeń katowic-
kiego MOPS w zakresie superwizji od roku 1998, kiedy rozpoczęto realizację 
superwizji w Ośrodku. Istotne także jest umiejscowienie opisu doświadczeń 
w konkretnej przestrzeni, a więc w obszarze, który wraz ze zmianami prze-
obrażał się, dostosowując swoją organizację oraz specyfikę działania do bie-
żących potrzeb.

Początkowo wsparcie ze strony ośrodków pomocy społecznej miało w więk-
szości charakter pomocy materialnej. Od momentu uchwalenia w 1990 roku 
ustawy o pomocy społecznej, określającej miejsce pomocy społecznej w sys-
temie zabezpieczenia społecznego, powoli zastępowano pomoc materialną 
czymś, co można było uznać początkami pracy socjalnej. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych nastąpił postęp w rozwoju form pomocy niematerialnej. 
Paradoksalnie, pomógł temu znaczny spadek wydatków na zasiłki z pomocy 
społecznej przy jednoczesnym wzroście obowiązków w ramach zadań zle-
conych. Aby zminimalizować skutki tych ograniczeń, katowicki ośrodek 
rozwinął szeroką działalność aktywizującą środowiska lokalne, rozszerzył 
współpracę z parafiami i organizacjami pozarządowymi, podjął się realizacji 
programów i rozwinął różne formy poradnictwa. Zaczęto także patrzeć na 
problemy poszczególnych klientów w ujęciu systemowym. Głównym jednak 
obowiązkiem pracowników socjalnych było planowanie pomocy finansowej. 
Lata dziewięćdziesiąte, mimo dość dużych cięć budżetowych, kojarzą się 
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pracownikom socjalnym oraz klientom z ogromną ilością finansowych form 
wsparcia. 

Rozpoczęta z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma ustrojowa państwa zre-
formowała system opieki nad dziećmi, przekazując zadania pomocy dziecku 
i rodzinie na szczebel jednostek samorządu terytorialnego. Powiaty przejęły 
część zadań realizowanych do tej pory przez administrację rządową. Było to 
m.in. prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, specjalistycznych placówek 
interwencyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie 
rodzin zastępczych. Był to dość burzliwy moment, bo większość powiatów 
nie była przygotowana finansowo i organizacyjnie na przejęcie tych zadań. 
Powiaty ograniczały coraz bardziej środki na pomoc finansową dla klientów. 
Ciężar tych zmian i zawirowań przyjąć musieli na siebie pracownicy socjalni 
i ich klienci. Obydwie grupy, do tej pory współdziałające na polu przyzna-
wanych świadczeń finansowych, musiały na nowo zdefiniować zakres współ-
pracy. Początek naszego wieku to kolejne, ogromne zmiany w funkcjonowaniu 
ośrodków. OPS-y dopasowały politykę świadczeń do ograniczonych możliwości 
finansowych, jeszcze bardziej poszerzyły współpracę z organizacjami poza-
rządowymi, zaczęły pozyskiwać dodatkowe środki od sponsorów w postaci 
darowizn, zaczęły także pozyskiwać do współpracy wolontariuszy. Rok 2003 
i lata następne to wejście w życie i wdrażanie dwóch ważnych ustaw: Ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym i Ustawy o organizacjach pożytku publicznego 
i wolontariacie. 

Powyższe zmiany skutkowały zwiększeniem zapotrzebowania ośrodków na 
profesjonalistów w zawodzie pracownika socjalnego, aktywnie włączających się 
w szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy warunków życiowych klien-
tów. Wymusiły także konieczność wykształcenia innego niż dotychczas modelu 
pracy pracownika socjalnego oraz przeformułowania modelu pracy socjalnej 
z nastawienia opiekuńczego na pomocowe (Bromboszcz i inni, 1998, s. 289).

W praktyce pracy socjalnej katowickiego ośrodka w opisywanym okresie funk-
cjonowały trzy podstawowe metody: praca z indywidualnym przypadkiem, praca 
z grupą i praca środowiskowa. W zależności od rodzaju problemów domi-
nujących w danych środowiskach, stosowane były różne podejścia w pracy 
socjalnej. 

Od momentu powstania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kato-
wicach każdy pracownik socjalny zajmował się prowadzeniem rodzin, w któ-
rych dominowały różne dysfunkcje o różnym natężeniu problemów: osoby 
uzależnione od alkoholu, osoby bezrobotne, rodziny z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi, rodziny niepełne, ludzie starsi i niepełnosprawni. W związku 
z  tak dużą skalą problemów oraz tym, iż w stosunku do pracowników sta-
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wiano coraz wyższe wymagania, tak w znajomości przepisów prawnych jak 
i przygotowania merytorycznego do pełnienia tej roli – zaistniała konieczność 
wprowadzenia węższej specjalizacji. Znacznie łatwiej było wówczas zapo-
znać się z przepisami czy wytycznymi dotyczącymi konkretnej grupy klientów 
jak również zdiagnozować rodzinę czy zaproponować odpowiedni rodzaj pracy 
socjalnej. W roku 1995 wprowadzono wśród pracowników socjalnych pracu-
jących w ramach dziewięciu Punktów Terenowych specjalizacje, które pozwo-
liły na skoncentrowanie się w szerszym zakresie na problemach występujących 
w poszczególnych środowiskach1. Możliwe stało się również szkolenie pracow-
ników w zakresie rozwiązywania specyficznych kwestii wiążących się z problema-
tyką danej specjalizacji. 

Wprowadzenie specjalizacji zbiegło się w czasie z powstaniem Zespołu 
Pracy Socjalnej (ZPS) jako odrębnej jednostki w strukturze MOPS. Począt-
kowo zatrudnieni w nim zostali konsultanci: psycholodzy, pedagodzy, socjo-
lodzy – do tej pory niepracujący w sektorze pomocy społecznej. Zatrudnieni 
zostali również starsi pracownicy socjalni z długoletnią praktyką w pracy 
pracownika socjalnego, wcześniej pracujący w Terenowych Punktach Pomocy 
Społecznej. Mieli oni udzielać konsultacji zarówno pracownikom socjalnym, 
jak i klientom ośrodka. Do zadań ZPS należało między innymi tworzenie pro-
gramów szkoleń dla pracowników socjalnych, opracowywanie nowych metod 
pracy socjalnej, w tym metod grupowych oraz współtworzenie zespołów inter-
dyscyplinarnych2. Działalność Zespołu Pracy Socjalnej opierała się w znacznej 
mierze na cotygodniowych spotkaniach pracowników socjalnych w ramach tzw. 
zespołów konsultacyjnych poszczególnych specjalizacji. Powstały one z myślą 
o doskonaleniu pracy pracowników socjalnych poprzez szkolenia tematyczne, 
wspólne poszukiwanie nowych form pracy socjalnej, spotkania z przedstawi-
cielami innych profesji, mające na celu nawiązanie lub ugruntowanie współ-
pracy. Przede wszystkim jednak praca zespołów konsultacyjnych opierała się 
na analizowaniu wieloproblemowych środowisk i wspólnym ustalaniu planów 
pracy socjalnej przez pracowników tej samej specjalizacji z różnych Tereno-

1 Stworzono wówczas specjalizacje: do spraw osób starszych i niepełnosprawnych, 
ds. rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, ds. osób bezrobotnych. W późniejszym 
czasie powstały specjalizacje ds. osób bezdomnych oraz usamodzielnianych wychowanków.

2 Zespoły interdyscyplinarne były wówczas wdrażaną do działalności Ośrodka formą gru-
powego wsparcia pracowników socjalnych w realizacji pracy socjalnej w środowiskach wielo-
dysfunkcyjnych. W szczególnie trudnych przypadkach pracownik socjalny mógł zwołać zespół 
składający się z kierownika terenowego punktu oraz odpowiednio dobranych specjalistów, np.: 
prawnika, psychologa, psychiatry. Osobą koordynującą pracę zespołu był pracownik ZPS. Taki 
interdyscyplinarny zespół wspierał pracownika socjalnego w planowaniu i realizacji zadań, 
wzbogacając pracę o różne aspekty dostrzegane i weryfikowane w praktyce przez różnych spe-
cjalistów.



Maciej Sosnowski182

wych Punktów Pomocy Społecznej. Wynikało to z faktu, że w miarę rozwoju 
specjalistycznej pracy socjalnej, pracownicy socjalni zmotywowani do wdraża-
nia coraz to nowych metod rozwiązywania problemów klientów, stanęli przed 
koniecznością sięgania po pomoc współpracujących z nimi osób i specjali-
stów. Współpraca ta stała się niezbędna zarówno na etapie diagnozowania 
problemów rodziny, jak i układania planu pracy i jego realizacji (Bromboszcz 
i  inni, 1998, s. 290). Każdy zespół konsultacyjny pracował pod kierunkiem 
swoich specjalistów zatrudnionych w ZPS. Udział w zespołach konsultacyjnych 
pracowników z różnych dzielnic prowadził do zwiększenia spójności działań 
w skali całego miasta. Formuła tych spotkań była bardzo elastyczna i zale-
żała od aktualnych potrzeb uczestniczących w nich pracowników, omawianych 
problemów oraz potrzeb ośrodka. Poprzez swoją nieformalną atmosferę i kon-
takt z innymi pracownikami mającymi podobne problemy, zespoły wyzwalały 
twórcze możliwości i podnosiły zaangażowanie w pracy. Zespoły konsultacyjne 
były także platformą wymiany informacji o wszelkich, bardzo częstych wów-
czas zmianach zachodzących w ośrodku. Spotkania zespołów konsultacyjnych 
w roku 1998 przekształciły się w formę superwizji, w ramach których konsulto-
wano indywidualne przypadki, wypracowywano nowe sposoby pracy socjalnej, 
a także omawiano wdrażanie nowych przepisów (w tym między innymi nowy 
druk wywiadu środowiskowego) (Kowalczyk, 1998, s. 110).

Potencjał kadrowy ZPS i doświadczenia w zakresie wsparcia pracowników 
socjalnych w rozwoju zawodowym stały się impulsem dla kadry kierowniczej 
i dyrektorskiej do stworzenia w ośrodku systemu profesjonalnego wsparcia 
oraz kontroli działań pracowników socjalnych. Nie bez znaczenia dla rozwoju 
superwizji za pośrednictwem konsultantów był fakt, iż ponad połowa z nich 
miała wykształcenie psychologiczne, które umożliwiało realizację superwizji 
wykorzystującej profesjonalne standardy (Trawkowska, 2005, s. 125). 

2. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA SUPERWIZJI

Pierwsze superwizje w katowickim ośrodku zaczęto realizować w roku 
19983. Zespół Pracy Socjalnej zainicjował tą inicjatywę i podjął się realizacji 
superwizji grupowych i indywidualnych dla pracowników socjalnych i kierow-
ników Terenowych Punktów Pomocy Społecznej. Jak napisano w sprawozda-
niu z działalności ośrodka …celami superwizji było doskonalenie relacji zawodowych, 
uzyskiwanie świadomości emocji, postaw, myśli pojawiających się w procesie kontakto-

3 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach za rok 1998. 
Źródło: www.mops.katowice.pl
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wania się pracowników z wybranymi do superwizji przypadkami, dystansowanie się do 
własnych nadwymiarowych reakcji emocjonalnych, uwalnianie się od zachowań pogłę-
biających przeżywanie stresu, własnej nieadekwatności, obniżonej samooceny, niezrozu-
mienia, odrzucenia oraz budowanie relacji opartych na zasadach dobrej komunikacji. 
Superwizje prowadzone na początku przez psychologów ZPS odbywały się 
w małych, stałych grupach albo miały charakter indywidualny. Przypisywano 
im następujące funkcje:
1. Były narzędziem doskonalenia pracy zawodowej (działań zawodowych) 

pracowników socjalnych. Ta edukacyjna funkcja superwizji dawała moż-
liwość zindywidualizowania procesu nauczania do potrzeb pracownika 
socjalnego, przedyskutowania problemów teoretycznych i praktycznych 
w pracy socjalnej, wzmacniała rozwój zawodowy,

2. Były także narzędziem ochrony przed negatywnymi skutkami pracy zawo-
dowej. Funkcja wspierająca superwizji przejawiała się w możliwości wspar-
cia emocjonalnego, podziału odpowiedzialności w sytuacjach wysokiego 
stresu organizacyjnego,

3. Były także narzędziem nadzoru i służyły utrzymaniu działań pracowników 
w zgodzie z prawem i normami zawodowymi (Trawkowska, 2005, s. 129).
Doświadczanie superwizji prowadzonych przez psychologów (związanych 

także zawodowo z Instytutem Ericksonowskim w Katowicach) sprzyjało oswa-
janiu się pracowników z pracą psychologiczną i miało pośredni wpływ na 
zapraszanie psychologów-konsultantów do współpracy w procesie oceny-dia-
gnozy, planowania działań na rzecz klientów czy do podejmowania wsparcia 
psychologicznego na rzecz rodzin i osób korzystających z pomocy ośrodka. 
Taka współpraca stworzyła szansę wykonywania pracy socjalnej z większą 
efektywnością i bogatszym w możliwości zastosowaniem oddziaływań na 
osoby i rodziny. Praca psychologów w obszarze pomocy społecznej oznaczała 
często poszukiwanie form pomocy psychologicznej w sytuacji zamknięcia 
klientów na zmianę i kontakt. 

W katowickim ośrodku pod koniec lat dziewięćdziesiątych podjęto także 
próbę superwizji dla pracowników socjalnych prowadzonych przez kierow-
ników Terenowych Punktów Pomocy Społecznej4. Podczas zwoływanych 
przez kierowników cotygodniowych zebrań pracowników omawiano bie-
żące problemy w funkcjonowaniu punktów terenowych, głównie w związku 
z dynamicznie zmieniającą się polityką świadczeń finansowych ośrodka. Spo-
tkania moderowane przez kierowników miały także na celu wsparcie emocjo-

4 Kierownicy Terenowych Punktów przeszli serię szkoleń z zakresu superwizji pracy 
socjalnej, organizowanych przez Piotra Domaradzkiego, na zlecenie katowickiego Ośrodka.
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nalne pracowników i wzmocnienie w dość trudnym dla nich okresie pracy5. 
W ramach tych superwizji omawiano prowadzone indywidualnie przypadki, 
analizowano prawidłowość podejmowanych przez pracowników działań, sku-
piając się na wypracowaniu optymalnych rozwiązań. Z biegiem czasu zrezy-
gnowano z takiej formy na rzecz roboczych spotkań o charakterze zespołu 
konsultacyjnego. 

W punktach terenowych były także organizowane inne, niecykliczne spo-
tkania o charakterze superwizji nieformalnych. Miały na celu głównie rozwią-
zanie kwestii spornych dotyczących sporządzenia planu pomocy – na przykład 
wówczas, gdy istniała różnica zdań między pracownikiem socjalnym a kierow-
nikiem terenowego punktu, co do jej form. W skład takiej grupy wchodzili 
wówczas kierownik i kilku pracowników różnych specjalizacji zatrudnionych 
w danym terenowym punkcie. Protokół ze spotkania takiej grupy, zawierający 
podjęte decyzje dołączany był do wywiadu środowiskowego i zgodnie z nim 
pomoc materialna była przyznawana lub odmawiana. W miarę upływu czasu 
pracownicy socjalni, widząc realną pomoc, jaką otrzymywali w trakcie takiego 
grupowego omawiania przypadków, zaczęli po nią sięgać również w odniesie-
niu do rodzin, w stosunku do których samodzielne podjęcie decyzji, zarówno 
co do przyznania pomocy materialnej, jak i tworzenia planu pracy socjalnej, 
stanowiło zbyt duże obciążenie (Bromboszcz, 1998, s. 290).

3. FORMY REALIZOWANYCH SUPERWIZJI

3.1. Superwizje uczestniczące

Katowicki ośrodek pod koniec lat dziewięćdziesiątych podejmował próby 
wdrożenia do praktyki superwizyjnej osoby uczestniczące indywidualnie. Były 
to superwizje, w ramach których superwizor (psycholog ZPS) był obecny przy 
pracy pracowników socjalnych z rodziną lub danym klientem w środowisku, 
a także podczas spotkania w terenowym punkcie. Superwizor realizował tego 
typu superwizję tylko na prośbę danego pracownika socjalnego. Superwizor 
był wówczas biernym obserwatorem lub – w przypadku wizyt w środowisku 
– włączał się w pracę pracownika w formie komentarza adresowanego do 
pracownika lub do klienta. Po procesie obserwacji superwizor wymieniał 

5 Rok 1999 to okres wdrażania reformy samorządowej. Czas ten charakteryzował się 
ograniczeniem środków finansowych na zadania zlecone gminie, co wpłynęło na niestabilność 
finansową Ośrodków Pomocy Społecznej oraz konieczność drastycznych cięć w wysokości finan-
sowych form wsparcia. W owym czasie pracownicy socjalni niejednokrotnie stali przed koniecz-
nością odmawiania klientom wszelakiej pomocy finansowej z uwagi na brak środków. 
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z  pracownikiem socjalnym spostrzeżenia dotyczące obszarów budowania 
relacji i komunikowania się w kontakcie z klientem lub omawiał inne, ważne 
z punktu widzenia pracownika aspekty pracy z klientem. 

Rok 1999 to początek grupowych form pracy socjalnej prowadzonych przez 
pracowników socjalnych. W niektórych terenowych punktach zaczęły kształ-
tować się zalążki grupowych form wsparcia na rzecz najliczniejszej grupy 
klientów – osób pozostających bez pracy. Zajęcia grupowe, mające charakter 
grup edukacyjnych i grup wsparcia, początkowo realizowane były we współ-
pracy z miejskimi domami kultury, które użyczały pomieszczeń.

W roku 2003 programy o zasięgu dzielnicowym prowadzone przez pra-
cowników przeistoczyły się w wieloetapowy projekt pracy grupowej z osobami 
bezrobotnymi, w którym w ciągu roku uczestniczyło ponad dwa tysiące osób 
korzystających z pomocy ośrodka. Program „Nowy Start” skierowany był do 
osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia i zorientowany 
na aktywizację zawodową klientów. Przyjęte w programie rozwiązania umoż-
liwiały dokonanie przez uczestników zajęć rozeznania swojej sytuacji oraz 
zaplanowanie działań zmierzających do jej poprawy. Program „Po starcie” był 
kontynuacją programu „Nowy Start”. Celem uczestnictwa klientów w grupie 
zadaniowej było podjęcie pracy w oparciu o formalną umowę poprzez realiza-
cję własnego długofalowego planu rozwiązywania sytuacji bezrobocia, opraco-
wanego w programie „Nowy Start”. Trudność prowadzenia powyższych grup 
wiązała się nie tylko z ich intensywnością (dwa spotkania w tygodniu) i dużą 
liczebnością grup. Klienci ośrodka będący osobami bezrobotnymi musieli 
uczestniczyć w tych zajęciach obowiązkowo, co generowało ogromny opór 
i konflikty podczas zajęć. Programy „Nowy Start” i „Po Starcie” prowadzone 
były początkowo przez pracowników Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego 
dla Rodzin (byłego ZPS) oraz pracowników socjalnych terenowych punktów 
ze specjalizacją ds. bezrobocia. Uruchomienie ww. programów wiązało się 
z poszerzeniem dotychczasowego zakresu obowiązków pracowników socjal-
nych prowadzących zajęcia6. W związku z dodatkowym obciążeniem związa-
nym z realizacją grupowych form oraz brakiem doświadczenia pracowników 
socjalnych w prowadzeniu grup wprowadzono grupową superwizję uczestni-
czącą. Po roku 2004 we wszystkich terenowych punktach stworzone zostały 
sale do prowadzenia zajęć grupowych, wyposażone w niezbędny sprzęt. Spe-
cjaliści pracy socjalnej zatrudnieni jako konsultanci ośrodka uczestniczyli 
zgodnie z harmonogramem we wszystkich prowadzonych przez pracowników 
socjalnych zajęciach. Superwizorzy nie ingerowali w realizację zajęć. Obser-

6 W miarę angażowania się nowych osób w prowadzenie zajęć ówczesna dyrektor ośrodka 
pani dr Barbara Kowalczyk zgodziła się na obniżenie im limitu kartotek.
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wacje prowadzonych zajęć grupowych skupiały się na następujących obsza-
rach:
1. Merytorycznym, w tym: przygotowanie prowadzących do zajęć, zgodność 

tematu i treści z planem zajęć, wiedza.
2. Metodycznym, w tym: kierowanie procesem grupowym, dobór metod 

i  środków dydaktycznych, przekazywanie treści, styl prowadzenia zajęć, 
postawa prowadzących, interakcja prowadzący – uczestnicy; 

3. Organizacji zajęć, w tym: przygotowanie sali, organizacja przestrzeni, 
wykorzystanie czasu, tempo zajęć, pomoce dydaktyczne, materiały infor-
macyjne.

4. Postaw uczestników zajęć, w tym: struktura grupy, postawy uczestników, 
zainteresowanie przekazywanymi treściami.
Spostrzeżenia z obserwacji, opinie i propozycje superwizorów omawiane 

były wraz z prowadzącymi po zajęciach, a także na organizowanych cyklicznie 
superwizjach następczych, w których uczestniczyli zaangażowani w program 
pracownicy ze wszystkich punktów terenowych.

3.2. Superwizje następcze

Superwizje następcze, szczególnie w postaci grupowej, były formą naj-
bardziej rozpowszechnioną i najbardziej efektywną w zakresie wzmacniania 
pracy zespołowej w ośrodku. Superwizorzy Zespołu Poradnictwa Specjalistycz-
nego dla Rodzin7 oraz Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych8, 
a z czasem także superwizorzy zewnętrzni podejmowali pracę z  grupami 
pracowników ośrodka, którzy pracowali z podobnymi pod względem pro-
blemu klientami lub pracownikami realizującymi konkretne programy pracy 
grupowej. Superwizję pracy interwencyjnej i psychologicznej pracowników 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach prowadzili: Luis Alarcon, 
ówczesny kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia” oraz dr Wanda Badura-Madej z Polskiego Towarzystwa 

7 Wśród nich: Halina Gąsior, Bożena Hartman-Momatiuk, Andrzej Słaboń, Dariusz 
Polakowski, Iwona Wowra, Jolanta Golik, Piotr Polok oraz Andrzej Górak.

8 Zespół Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych (ZAB) to struktura, która w 2005 
roku wyodrębniła się z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin. Jej głównym zada-
niem było realizowanie i koordynowanie programów pracy grupowej na rzecz osób pozosta-
jących bez pracy oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w obszarze aktywizacji 
zawodowej dla pracowników socjalnych oraz klientów ośrodka. Zadaniem ZAB było także koor-
dynowanie współpracy ośrodka z instytucjami rynku pracy a także wsparcie superwizyjne pra-
cowników prowadzących grupowe formy pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych. W grupie 
osób superwizujących była Beata Flak oraz autor artykułu.
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Psychologicznego. Pracownicy Centrum Rehabilitacji Społecznej9 korzystali 
ze wsparcia superwizora Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicz-
nej – Tomasza Krupskiego. Cyklicznym wsparciem superwizyjnym Instytutu 
Ericksonowskiego w Katowicach zostali także objęci wychowawcy świetlic 
środowiskowych i klubów młodzieżowych należących do ośrodka (Flak i inni, 
2012, s. 307). Grupowe superwizje pracy socjalnej dla pracowników punktów 
terenowych prowadziła dr Dobroniega Trawkowska ze Studium Pracy Socjal-
nej Uniwersytetu Śląskiego. Grupowe superwizje następcze dla kierowników 
terenowych punktów prowadził w przeszłości prekursor w zakresie szkoleń 
superwizyjnych Piotr Domaradzki, a obecnie Bożena Hartman-Momatiuk 
z  Katowickiego Instytutu Psychoterapii. Bezcenne okazało się wsparcie 
superwizyjne w przygotowaniu i realizacji instrumentów aktywnej integracji 
oraz kontraktów socjalnych w ramach realizowanego od roku 2008 projektu 
systemowego Aurelii Włoch, autorytetu w zakresie superwizji. Pani Aure-
lia Włoch objęła także wsparciem superwizyjnym proces przygotowywania 
i realizacji programów aktywności lokalnej w Katowicach, które były na sze-
roką skalę rozwijane w tamtym okresie w ramach projektów systemowych. 

Superwizje następcze programów „Nowy Start” i „Po Starcie” prowadzone 
przez konsultantów ośrodka realizowane były do czasu ich zamknięcia, czyli 
do roku 2008. 

Niezależnie od grupowych form superwizji realizowanych w ośrodku pra-
cownicy socjalni mogli skorzystać w miarę potrzeb z indywidualnych super-
wizji następczych. Były one prowadzone głównie przez psychologów ZPS 
i skupiały się na psychologicznych aspektach pracy socjalnej oraz indywidu-
alnym wsparciu emocjonalnym.

3.3. Superwizje realizacji programów

Wraz ze zwiększającą się od 2000 roku ilością indywidualnych, autorskich 
programów pracy socjalnej z różnymi grupami klientów, realizowanych przez 
pracowników socjalnych w punktach terenowych, pojawiła się konieczność 
merytorycznego, mentorskiego wsparcia realizatorów. Pracownicy socjalni 
realizujący programy korzystali z obligatoryjnej superwizji prowadzonej 
przez konsultantów ZPS. Superwizja programów miała charakter wspiera-
jącej refleksji nad treścią programów na etapie ich tworzenia i realizacji. 
Wspierała poprzez wspólne rozwiązywanie problemów, udzielanie informa-

9 Centrum rehabilitacji Społecznej to jednostka MOPS realizująca programy oraz 
poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego.
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cji zwrotnych, planowanie i wykorzystanie doświadczeń superwizora. Miała 
zapewnić nadzór nad planowanymi działaniami oraz ewaluacją zadań.

4. PROBLEMY WE WDRAŻANIU SUPERWIZJI

4.1. Proces wprowadzania zmian

Aby mieć gwarancję sprawnego i skutecznego wdrożenia zmian w organi-
zacji, powinno się wprowadzać je w sześciu kolejno następujących po sobie 
etapach10: 
1. Wspólna analiza problemów przez decydentów (w naszym przypadku 

dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych) i osoby, które będą 
zmianę wprowadzać w życie (np. konsultantów, pracowników specjalistycz-
nych jednostek) – co chcemy poprawić, ulepszyć, zmienić?

2. Budowanie wizji tego, co będzie ulepszone i zmodyfikowane – co chcemy 
osiągnąć, do jakiej rzeczywistości dążymy?

3. Krystalizowanie się zmiany – wyodrębnianie i rozwijanie pojawiających 
się w toku dyskusji wspólnych elementów wizji i sposobów jej realizacji, 
planowanie rozwiązań szczegółowych.

4. Pobudzanie do działania, ale bez narzucania – sprawdzanie konkretnych 
rozwiązań, budowanie lokalnych standardów.

5. Używanie formalnych działań i struktur wspierających zmianę, np. akty-
wowanie doradztwa i szkoleń promujących ideę superwizji.

6. Nadzór nad realizacją i idące za tym wprowadzanie modyfikacji dostoso-
wanych do pojawiających się we wdrażaniu nowych zjawisk i przeszkód.
Założeniem wprowadzania innowacyjnych metod w katowickim ośrodku 

była chęć zaadaptowania superwizji jako metody zarządzania oraz jako 
jednego ze sposobów podnoszenia kompetencji pracowników socjalnych, 
a także profilaktyki wypalenia zawodowego. Posiadanie dobrze wykształconej 
i doświadczonej kadry konsultantów-psychologów wpłynęło na upowszechnie-
nie stosowania tej metody na wielu obszarach działalności ośrodka. Decyzja 
o wprowadzeniu superwizji była podjęta, konsultowana i analizowana w gro-
nie ówczesnych decydentów ośrodka i realizatorów superwizji. Konsultacje 
te, a także przygotowania do wprowadzenia zmian odbywały się jednak bez 
udziału odbiorców superwizji – pracowników socjalnych. Wprowadzenie 

10 M. Beer, N. Noria: Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecz-
nościami. Źródło: strona internetowa Harvard Business Review Polska, www.hbrp.pl, z dnia 
05.04.2013 r.
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superwizji realizowanych w punktach terenowych nie było poprzedzone szko-
leniami zwiększającymi poziom wiedzy na temat tej formy wsparcia, zaś od 
samego początku wprowadzenia superwizji grupowej stosowano zasadę obo-
wiązkowej obecności pracowników socjalnych. Brak wiedzy o celu wprowadza-
nych zmian oraz obligatoryjność uczestnictwa rodziły obawę wykorzystania 
superwizji jedynie do kontrolowania wykonywanych działań zawodowych. 

4.2. Brak sprawdzonych wzorców

Superwizje pracy socjalnej prowadzone przez kierowników oraz konsul-
tantów ośrodka w okresie wprowadzania zmian miały charakter nowatorski. 
W owym czasie niewiele ośrodków pomocy społecznej realizowało superwi-
zję i podobnie jak katowicki MOPS zdobywały dopiero doświadczenia w tym 
zakresie. Brak było w polskojęzycznej literaturze fachowej pozycji omawia-
jących problematykę wdrażania superwizji w jednostkach pomocy społecz-
nej, zaś współpraca międzynarodowa, polegająca na pozyskiwaniu wiedzy 
i wymianie doświadczeń w tym obszarze, praktycznie nie istniała. 

Pierwsi realizatorzy superwizji uczyli się od bardziej doświadczonych kole-
gów z branży, na przykład od wspomnianego już powyżej Piotra Domaradz-
kiego. Stali jednak przed koniecznością wypracowania własnych, możliwych 
do zaadaptowania na katowickim gruncie standardów pracy superwizyj-
nej, często ucząc się na swych błędach. Wykorzystywali więc doświadczenia 
zespołów konsultacyjnych i interdyscyplinarnych, stosowali metodę projektu 
socjalnego, czerpali inspirację z obszaru psychoterapii, a także stosowali 
w praktyce superwizyjnej elementy grup Balinta11. 

4.3. Problemy organizacyjne i czynnik ludzki

Implementacja superwizji w ośrodku miała cechy pilotażu weryfikującego 
zasadność pewnych rozwiązań. Część pomysłów spotkała się z nieprzewidzia-
nymi trudnościami, począwszy od finansowych, gdy powstała konieczność 
zorganizowania przestrzeni do prowadzenia superwizji lub też zatrudnienia 
i opłacenia superwizorów z zewnątrz, a skończywszy na czynniku ludzkim. 

11 Polecam pierwszą polskojęzyczną publikację na temat grup Balinta, która ukazała się 
w roku 2011 nakładem Wydawnictwa Eneteia: B. Wasilewski, L. Engel (red.): Grupowy Trening 
Balintowski. Teoria i zastosowanie. Warszawa 2011. Ciekawostką jest, iż jedyny znajdujący się 
w książce przebieg przykładowej sesji grupowej prowadzonej metodą Balinta pochodzi ze spo-
tkania grupy pracowników socjalnych. 
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Pewna grupa pracowników postrzegała superwizję jako pożądaną, celową 
i korzystną. Inna jako zbędną, trudną, a nawet szkodliwą. Dyskutowano 
o zasadności zmuszania niechętnych pracowników socjalnych do uczestnic-
twa w superwizjach. Zastanawiano się nad tym, jaką funkcję powinny pełnić 
spotkania – kontrolną, czy może raczej wspierającą i edukacyjną. 

Reasumując, w okresie wdrażania superwizji zabrakło formalnych działań 
i struktur wspierających zmianę w ośrodku. Z uwagi na pominięcie procedur 
wprowadzania zmiany w implementowaniu superwizji nie zadbano w sposób 
wystarczający o uzyskanie informacji na temat potrzeb pracowników socjal-
nych w tym obszarze. Pominięcie pracowników socjalnych w procesie dia-
gnozowania i planowania zmian poskutkowało ich odrzuceniem przez część 
kadry. Wpłynęło to na obniżenie skuteczności działań superwizyjnych i obni-
żyło rangę tej formy wsparcia. 

5. SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ  
– PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach do dnia dzisiejszego 
realizuje wsparcie superwizyjne pracowników socjalnych. Ma ono jednak 
charakter superwizji psychologicznych, zaś metodyczne aspekty omawiane 
są w ramach comiesięcznych zespołów konsultacyjnych. Z superwizji prowa-
dzonych przez psychologów korzystają także kierownicy Terenowych Punk-
tów Pomocy Społecznej, pracownicy placówek poradnictwa specjalistycznego 
i innych jednostek, np. świetlic. 

W styczniu 2014 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o pomocy 
społecznej, dająca pracownikom socjalnym prawo do korzystania z porad-
nictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej12. Punkt 2 arty-
kułu 121 a określa, iż superwizorem pracy socjalnej może być osoba, która 
ukończyła szkolenie z zakresu superwizji pracy socjalnej i uzyskała certyfikat 
superwizora pracy socjalnej. Ministerstwo pracuje obecnie nad projektem 
rozporządzenia, które ma określić między innymi: wytyczne i standard dla 
superwizji pracy socjalnej, minimum programowe dla szkolenia superwi-
zorów oraz sposób i tryb szkolenia. Rozporządzenie ma precyzować przede 
wszystkim zasady i tryb nadawania certyfikatu superwizora13 oraz nadzoru 
merytorycznego nad szkoleniami dla superwizorów pracy socjalnej. 

12 Art. 121a wchodzi w życie z dn. 31.12.2013 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440).
13 Wśród doświadczonych superwizorów pracy socjalnej trwają obecnie dyskusje na temat 

procedury nadawania certyfikatów. W chwili obecnej w wielu jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej powadzone są superwizje pracy socjalnej przez doświadczonych pracow-
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Równolegle do prac nad rozporządzeniem określającym ramy superwizji 
pracy socjalnej trwają prace nad standaryzacją superwizji pracy socjalnej14. 

Konsultanci katowickiego ośrodka brali aktywny udział w omawianiu treści 
standardu superwizji pracy socjalnej. Także poprzez aktywny udział w szko-
leniowej części projektu realizowanej przez firmę PRAXE Piotra Doma-
radzkiego mieli możliwość współtworzyć oraz testować w ramach treningów 
superwizyjnych wzorcowy model grupowej superwizji pracy  socjalnej15. 

Trwają obecnie prace nad powrotem do merytorycznych superwizji pracy 
socjalnej prowadzonych przez superwizorów-specjalistów pracy socjalnej na 
rzecz pracowników socjalnych wszystkich specjalizacji. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Katowicach chce zaproponować pracownikom socjalnym, ale także 
asystentom rodziny realizującym pracę socjalną z klientami ośrodka, współ-
pracę w pilotażowym wdrożeniu superwizji pracy socjalnej, uwzględniającej 
sprawdzone wzorce oraz standardy. 

Pilotaż miałby charakter cyklicznych, dobrowolnych spotkań pracowni-
ków socjalnych, którzy chcieliby przeanalizować pracę z rodzinami w ramach 
superwizji organizowanej zgodnie z poniższymi zasadami:

Planowana w trakcie pilotażu superwizja pracy socjalnej zakłada reali-
zację funkcji edukacyjnej, konsultacyjno-doradczej oraz wspierająco-wzmac-
niającej. W zakresie superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz 
konsultacyjnym będą pojawiać się elementy związane z przekazywaniem wie-
dzy, wymianą doświadczeń, propozycje konkretnych rozwiązań, porady, infor-
macje dotyczące tego, jak można postąpić w konkretnej sytuacji. Superwizja 
o charakterze wspierająco-wzmacniającym będzie koncentrować się na spo-
sobach rozładowania napięcia, radzenia sobie z presją otoczenia, poszerzenia 
wglądu w siebie i problem. Funkcja edukacyjna superwizji będzie realizowana 
z myślą o nowych, pomocnych w pracy z klientem formach pracy socjalnej.

ników. Mogą oni zostać niesłusznie pominięci lub równie niesłusznie włączeni do podobnej 
ścieżki certyfikowania, jak osoby bez doświadczenia chcące zostać superwizorami.

14 Projekt „Rozwijanie kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji spo-
łecznej” współrealizują Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz 
Stowarzyszenie CAL z Warszawy. Jednym z efektów projektu jest publikacja, w której znajduje 
się niniejszy artykuł.

15 Szkoleniowa część Projektu „Rozwijanie kompetencji superwizyjnych pracowników 
pomocy i integracji społecznej” realizowana była od września 2012 do lutego 2013 roku. Dwa 
ośrodki szkoleniowe, w południowej Polsce Firma Szkoleniowa PRAXE Piotra Domaradzkiego, 
w północnej części kraju Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, przeszkoliły około 50 specja-
listów pracy socjalnej w zakresie superwizji pracy socjalnej. Część szkoleniowa miała na celu 
popularyzację tematyki superwizji w środowisku pracowników socjalnych na terenie całego 
kraju, jako skutecznego narzędzia podnoszenia kompetencji kadr pomocy i integracji społecz-
nej. Projekt szkoleniowy zakładał także realizację przez uczestników grupowych treningów 
superwizyjnych, według wypracowanych ścieżek postępowania.
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Superwizja pracy socjalnej jest usługą świadczoną na rzecz pracowników 
ośrodka, której granice określają normy prawne i etyczne dotyczące ochrony 
danych i poufności informacji, chroniące relację superwizor – osoby superwi-
zowane. 

Bezpieczeństwo procesu superwizji będzie zapewniał kontrakt superwi-
zyjny zawarty pomiędzy superwizorem i uczestnikami superwizji, zaś sam 
proces superwizji będzie wolny od zewnętrznego nacisku. 

Każdy pracownik realizujący pracę socjalną w okresie trwania pilotażu 
powinien mieć zagwarantowane prawo do korzystania z superwizji, ale także 
do rezygnacji z uczestnictwa w superwizji. 

Spotkania superwizyjne poprzedzone będą spotkaniami z pracownikami 
socjalnymi w punktach terenowych. Celem tych spotkań będzie uzyskanie 
informacji o oczekiwaniach, przekazanie szczegółowej wiedzy na temat pla-
nowanych superwizji, udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania i rozwianie 
wątpliwości związanych z pilotażem.

Model superwizji grupowej pracy socjalnej, który będzie wdrażany 
w ośrodku, został wypracowany w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji 
superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej” przez katowicką 
grupę szkoleniową: Piotra Domaradzkiego, Aurelię Włoch, Halinę Gąsior, 
Bożenę Hartman-Momatiuk oraz autora niniejszego artykułu. Jest on zmo-
dyfikowaną na potrzeby pracy socjalnej procedurą superwizji prowadzonej 
metodą grup Balinta. Proponowana ścieżka została optymalnie przystoso-
wana do potrzeb pracowników pomocy społecznej, gdyż zawiera elementy 
skupiające się na metodyce pracy socjalnej i jednocześnie zakłada przepra-
cowanie emocji oraz relacji w pracy z klientem, współpracownikami w sytu-
acjach interwencyjnych, kryzysowych. Jest elastyczna, bo daje jednocześnie 
możliwość wykorzystania na określonych etapach dowolnych narzędzi analizy, 
diagnozy, omawiania i opisywania przypadków16. 

6. ZAKOŃCZENIE

Kiedy w kontekście pomocy społecznej słyszymy słowa wizja, idea, pasja 
i innowacja, przychodzi nam na myśl raczej współczesny, nowatorski model 
pracy realizowany w ramach projektów unijnych. Tymczasem już piętnaście 
lat temu na naszym rodzimym podwórku działy się inspirujące projekty, które 
rozmachem dorównywały, a nawet przewyższały te współczesne. Pomysł dr 

16 Wierzę, że będę mógł w ramach kolejnych publikacji zaprezentować tę procedurę 
i omówić doświadczenia w jej wdrażaniu w ramach grupowych treningów superwizyjnych.
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Barbary Kowalczyk, ówczesnego dyrektora katowickiego MOPS, by wdrożyć 
na szeroką skalę superwizję, w realizację zadań, będącego w okresie ogrom-
nych przeobrażeń ośrodka, wiązał się z długofalową wizją jego profesjonali-
zacji. Obecnie, dzięki projektom unijnym i szkoleniom, wiedza o superwizji 
wśród pracowników jest znacznie większa niż piętnaście lat temu. Coraz bar-
dziej wykształcona i doświadczona kadra superwizorów wykorzystuje doświad-
czenia krajowe i zagraniczne, a dzięki dużemu zainteresowaniu tematem 
nasi naukowcy mają dostęp do fachowej literatury. Tworzone są standardy 
pracy superwizyjnej, a już wkrótce superwizja zostanie na trwałe wpisana 
w  ustawę o pomocy społecznej jako wsparcie przysługujące pracownikom 
w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego 
poziomu świadczonych usług. Wspólnym mianownikiem tych inicjatyw jest 
wykorzystanie wieloletnich doświadczeń ośrodków pomocy społecznej, które 
w przeszłości podjęły się realizacji prekursorskiej misji wdrażania superwizji 
pracy socjalnej.
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MONIKA MAKOWIECKA

Doświadczenia superwizyjne  
na podstawie aktywności Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL

1. WPROWADZENIE

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od ponad dwunastu 
lat prowadzi działania animacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczności 
lokalnych. Są one realizowane przez animatorów, czyli ludzi społecznie lub 
zawodowo zajmujących się aktywizowaniem osób, grup i środowisk. Podczas 
realizacji inicjatyw społecznych, środowiskowych i obywatelskich animato-
rzy napotykają na różnego rodzaju trudności, których pokonanie wymaga 
wsparcia z zewnątrz. Analiza doświadczeń pracy animacyjnej uświadomiła 
środowisku CAL, że animator potrzebuje wsparcia w formie profesjonalnie 
prowadzonej superwizji. Było to impulsem do przygotowania przez Instytut 
Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku oraz Instytut im. Heleny 
Radlińskiej Stowarzyszenia CAL w Warszawie trzysemestralnych podyplo-
mowych studiów: superwizja animacji i współpracy środowiskowej. Studia 
przygotowały pierwszą w Polsce, 25-osobową grupę superwizorów anima-
cji i współpracy środowiskowej. Tworzą ją pracownicy kadr samorządowych 
oraz animatorzy i liderzy, którzy, na co dzień współpracują z partnerstwami 
lokalnymi i regionalnymi, grupami obywatelskimi oraz liderami lokalnymi. 
Wybór słuchaczy był nieprzypadkowy – grupę tworzyły osoby posiadające wie-
dzę i umiejętności z zakresu animacji społecznej i współpracy środowiskowej, 
posiadające praktyczne kompetencje w tym zakresie, uczestniczące zarówno 
w życiu instytucji społecznych, takich jak domy kultury, ośrodki pomocy spo-
łecznej, szkoły jak i animujące działania środowiskowe. 

Realizowane od kwietnia 2009 roku do czerwca 2010 roku studia superwi-
zji animacji i współpracy środowiskowej nie tylko przygotowały superwizorów 
do pracy, ale również stanowiły przestrzeń do wypracowania praktyki super-
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wizyjnej. Z doświadczeń tych korzystano przy projektowaniu wsparcia super-
wizyjnego w kolejnych projektach realizowanych przez Centrum Wspierania 
Aktywności Lokalnej CAL. 

2. PROJEKTY SUPERWIZYJNE  
REALIZOWANE W RAMACH STUDIÓW NT. SUPERWIZJI  

I WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKOWEJ 

Pilotażowa edycja studiów miała na celu przygotowanie profesjonalnych 
superwizorów animacji i współpracy środowiskowej do pracy według ujed-
noliconego procesu superwizyjnego. To spowodowało, że ich pierwsza prak-
tyka pracy superwizyjnej była zaprojektowana według przyjętego schematu. 
Pierwszy etap to telefoniczny kontakt z osobą superwizowaną, podejmowany 
w celu umówienia się na spotkanie, określenia obszaru i podstawowych celów 
pracy. Drugi etap stanowiło pierwsze spotkanie z superwizowanym, połączone 
ewentualnie z badaniem poprzez grupę fokusową i wspólną diagnozą. Nato-
miast trzeci etap to kolejne spotkanie z superwizowanym ukierunkowane na 
wspólną refleksję nad zmianą. 

Projekty praktyk superwizyjnych były realizowane w 2-osobowych zespo-
łach. Obejmowały szereg zagadnień niezbędnych do zaprojektowania opty-
malnego, odpowiadającego na zidentyfikowane potrzeby procesu. Podstawę 
stanowiło przedstawienie przez superwizora kontekstu superwizowanego 
środowiska, opracowanego na podstawie analizy: materiałów badawczych, 
mapy zasobów i potrzeb, analizy SWOT, zdjęć, strony www, prasy. Po procesie 
przygotowawczym następowała wspólna diagnoza środowiska z superwizowa-
nym, udokumentowana notatką z rozmów – ewentualnie z przeprowadzonych 
badań fokusowych, – spisanymi wywiadami. Fokusy oraz wywiady były doku-
mentowane również na nośniku elektronicznym. W podsumowaniu spotkania 
podejmowano wspólną refleksję nad zmianą, z zaznaczeniem występujących 
różnic w podejściu superwizora i superwizowanego, formułowano rekomen-
dacje. Spotkania realizowane były według jednolitej metodologii. Projekty 
superwizyjne miały charakter autorski, dla zachowania poprawności i jakości 
były konsultowane z wykładowcami. Ich wdrożenie wymagało gruntownego 
przygotowania się superwizora do pracy w społecznościach, w których dzia-
łają zarówno ośrodki pomocy społecznej, jak i instytucje kultury czy organiza-
cje pozarządowe. Realizacja projektów superwizyjnych przebiegała etapowo. 
Poniżej opisy przykładowych projektów. 

Projekt skierowany do ośrodka pomocy społecznej miał na celu spraw-
dzenie, w jaki sposób pomoc społeczna realizuje działania w środowiskach 
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lokalnych. Przedmiotem zainteresowania były w szczególności: rozumienie 
środowiskowej metody pracy socjalnej, przygotowanie pracowników socjal-
nych i kadry zarządzającej do jej wdrażania oraz sposoby realizacji działań. 
Diagnoza została przeprowadzona na trzech poziomach: wywiad z przed-
stawicielami dyrekcji ośrodka; diagnoza zespołu rejonowego realizującego 
środowiskową metodę pracy socjalnej (kierownik, pracownicy socjalni, ani-
matorzy); spotkanie z kierownikiem i pracownikami socjalnymi zespołu 
rejonowego, planującymi podjęcie działań rzecz środowisk trudnych (spo-
łeczności bloków socjalnych). Projekt superwizyjny został nakierowany 
wyłącznie na diagnozę ze względu na to, że wybrana instytucja nie zgłosiła 
żadnych problemów w pracy środowiskowej, którym można byłoby poświę-
cić spotkania z pracownikami. W trzydniowych badaniach wykorzystane 
zostały: metoda analizy dokumentów, metoda monograficzna i metoda  
dialogowa.

Diagnoza stanowiła podstawę do sporządzenia przez superwizorów listy 
wniosków. Znalazły się wśród nich opisy napotkanych trudności, np. przedsta-
wianie przez osoby badane sytuacji w jak najlepszym świetle, niska gotowość 
do rozmowy o problemach, niepowodzenie podejmowanych prób, rozmowy 
o dostrzeżonych przez superwizorów uchybieniach w pracy. Superwizja ujaw-
niła, że praca środowiskowa prowadzona przez ośrodek nie jest realizowana 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie kanonami. Umożliwiła wskazanie 
powodów takiego stanu rzeczy, np. niewystarczającej wiedzy, braku szko-
leń, braku cyklicznych spotkań kadry, ale także uchybień organizacyjnych, 
w tym narzucanie zadań pozapomocowych, zatrudnianie animatorów jedynie 
na okres kilku miesięcy czy też przejmowanie pełnej odpowiedzialności za 
realizację przez kierowników. Jednocześnie ukazała zadania priorytetowe dla 
instytucji: pracę z rodziną i dzieckiem oraz duży potencjał ludzki i mate-
rialny, dzięki któremu po odpowiednim ukierunkowaniu poprzez szkolenia 
i superwizję środowiskowa praca socjalna ma szansę rozwoju.

Inny przykład stanowi projekt superwizji, której przedmiotem była praca 
animatorki na terenie wiejskim. Wartym podkreślenia jest, że superwizja sta-
nowiła ciąg dalszy wcześniej prowadzonej pracy i okazję do dalszego wsparcia. 
Proces superwizji został zaplanowany na trzy etapy: diagnozę otwierającą, 
superwizję diagnostyczną oraz superwizyjne mapowanie wsparcia animacji. 
Diagnoza otwierająca była nakierowana na zdobycie jak największej ilości 
informacji i wiedzy o środowisku, w którym pracuje animatorka oraz roz-
poznanie efektów jej dotychczasowej pracy. Analiza obejmowała materiały 
dostępne w Internecie, sprawozdania i plany strategiczne gminy i sołectwa, 
a także prasę lokalną i regionalną. Dodatkowym atutem były informacje 
przekazane przez animatorkę, dokumentujące jej społeczny dorobek. Zgro-
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madzone materiały stanowiły punkt wyjścia do określenia kierunków super-
wizji. Kolejnym działaniem był superwizyjny indeks przestrzeni. Rekonesans 
superwizyjny wybranej wsi był okazją do zapoznania się z jej charakterem 
i  sporządzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej. Fotografie zostały 
wykorzystane w opracowaniu procedury superwizyjnej analizy fotograficz-
nej, która została przeprowadzona z udziałem wolontariuszy pracujących 
w  Domu Kultury. Poprzez zastosowanie analizy fotograficznej superwizo-
rzy z  jednej strony chcieli ocenić jej przydatność dla dalszej działalności 
superwizyjnej, z drugiej zaś uniknąć subiektywnej oceny sytuacji, dokony-
wanej jedynie przez superwizorów. Uzupełnieniem analizy fotograficznej 
był przegląd nagranych filmów i wyodrębnienie elementów przestrzeni, na 
które warto zwrócić uwagę podczas superwizji. Zgromadzony materiał został 
uporządkowany w formie mapy myśli, nazwanej przez autorów indeksem 
przestrzeni. Powyższe działania były podstawą do określenia dalszych kie-
runków superwizji procesu animacji. Obejmowała ona wywiad superwizyjny 
z animatorką, wywiad z mieszkańcem wsi oraz badanie fokusowe z anima-
torami domu kultury i radnymi gminy. Badania dotyczyły funkcjonowania 
społeczności lokalnej, jej potencjału, zasobów, poczucia tożsamości, potrzeb 
i problemów oraz postrzegania wsi przez osoby z zewnątrz. Przeprowadzona 
diagnoza posłużyła jako źródło do sformułowania wniosków oraz postu-
latu zmiany, co było podstawą do przygotowania ostatniego etapu procesu 
superwizji, określonego przez superwizorów jako superwizyjne mapowanie 
wsparcia animacji we wsi. Na tym etapie przyjęto, że superwizja animacji 
i współpracy środowiskowej opiera się na wspólnym wysiłku badawczym 
superwizora i superwizowanego, którzy przeprowadzają diagnozę społeczną 
przedmiotu superwizji, stawiają postulaty zmiany i w procesie dialogu okre-
ślają prawdziwość oraz przydatność postawionych tez. Dialog ten wpływał na 
wzrost wiedzy i świadomości superwizowanej, pozwalając jej na programo-
wanie i realizowanie wybranych kierunków animacji ze wzmocnioną moty-
wacją i z większą skutecznością oraz tworzenie przestrzeni do kooperacji  
społecznej.

Realizacja projektu skłoniła superwizorów do sporządzenia wniosków 
metodologicznych i merytorycznych. W pierwszej grupie wskazano analizę 
dostępnych dokumentów jako jedną z najskuteczniejszych i łatwo dostępnych 
metod wstępnej diagnozy superwizyjnej, podkreślając potrzebę skonfronto-
wania wniosków z osobami z danego środowiska. Superwizorzy pozytywnie 
odnieśli się do narzędzia analizy fotografii i analizy zapisów wideo. Podkre-
ślili, że superwizja musi być świadomym wyborem metody wsparcia, którego 
szuka animator, gdyż brak wiedzy, czym jest i na czym polega superwi-
zja, znacznie przedłuża i komplikuje proces jej zastosowania. Dlatego też 
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pożądane jest rozpoczęcie długofalowej akcji jej promocji i informowania 
o efektach jej zastosowania. Postulowali za superwizją mającą charakter 
procesu długotrwałego wsparcia, gdyż incydentalność działania nie przy-
nosi zakładanych efektów. Wśród wniosków merytorycznych pojawiły się 
stwierdzenia traktujące superwizję jako wsparcie dla animatorki, czego 
potwierdzeniem były jej wypowiedzi oraz zmiana perspektywy widzenia  
swojej pracy.

3. DOŚWIADCZENIA SUPERWIZYJNE  
W RAMACH PROJEKTU  

„AKTYWNA I TWÓRCZA POLITYKA SPOŁECZNA  
JAKO NARZĘDZIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Superwizja realizowana w tym projekcie stanowiła kolejne doświadczenia 
superwizorów współpracujących z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Otwierało to drogę do zdobywania doświadczeń, uzupełniania wiedzy 
i doskonalenia umiejętności, ale także nowatorskiego oglądu podejścia do 
superwizji w instytucjach i organizacjach pomocowych. Powołane w ramach 
projektu Mazowieckie Laboratorium Integracji Społecznej (zwane dalej 
MLIS) było nie tylko przestrzenią do dyskusji i analiz, ale także płaszczyzną 
refleksji nad zmieniającym się podejściem do polityki społecznej. Uczestni-
czące w nim podmioty spotkały się, by poszukiwać nowych metod i narzędzi 
pracy. Jedną z praktykowanych metod była superwizja instytucji. 

Działania superwizyjne były skierowane do uczestników MLIS, którymi 
byli w szczególności przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz środo-
wiskowych domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie i organizacji pozarządowych. Łącznie wsparciem objęto 25 podmiotów, 
z których w spotkaniach superwizyjnych uczestniczyło ponad 130 osób, w tym 
pracownicy socjalni, pracownicy administracyjni i kadra kierownicza. Zało-
żeniem zaplanowanej superwizji była organizacja spotkania superwizyjnego, 
opracowanie rekomendacji przez superwizora oraz przeprowadzenie ewalu-
acji po upływie sześciu miesięcy.

Wsparcie zostało poprzedzone gruntownymi przygotowaniami do super-
wizji, które obejmowały: wybór sposobu i źródeł gromadzenia informacji 
o superwizowanym ośrodku i problemie, zaplanowanie procedury ustalenia 
wstępnego tematu superwizji, terminu i miejsca spotkania. W procesie super-
wizyjnym wzięto pod uwagę takie elementy, jak: aktywność grupy, reakcja 
na wybrany temat, panujące w zespołach relacje, sytuacje wywołujące opór, 
poziom komunikacji, a także nastawienie do rozwiązania problemu i zaan-
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gażowanie poszczególnych superwizowanych. W przypadku zmiany wcze-
śniej ustalonego tematu superwizji analizie poddawano przyczyny zaistniałej 
zmiany, podejście superwizora do zastanej sytuacji, uzasadnienie zmiany, 
a także metody pracy. Po spotkaniu superwizor sporządzał wnioski i określał 
rekomendacje dla instytucji w rozwiązywanej kwestii. Określenie dalszych 
kroków działania odbywało się w uzgodnieniu z ośrodkiem. Ostatnim ele-
mentem było zaplanowanie daty ewaluacji superwizji oraz sposobu jej prze-
prowadzenia.

Tematy poruszane podczas spotkań superwizyjnych były zróżnicowane, 
dotyczyły zarówno organizacji pracy w instytucji, jak i trudności w zarzą-
dzaniu ośrodkiem i w relacjach z pracownikami. Dlatego też jako temat 
superwizji wybierano na przykład pracę w zespole, komunikację, współpracę 
pracowników socjalnych ze specjalistami w ośrodku. W rzadkich przypadkach 
również pracę ze społecznością lokalną. W przypadku superwizji w organi-
zacji pozarządowej temat dotyczył wspierania organizacji pozarządowych 
działających w gminie, zaś w środowiskowym domu samopomocy problemów 
w pozyskiwaniu uczestników. 

Podczas spotkań superwizowani zgłaszali obawy związane ze stosowaniem 
metody superwizji, dyskutowali nad określeniem predyspozycji i kompetencji 
pracownika socjalnego do tego typu pracy, a także dyskutowali nad korzy-
ściami, jakie mogą płynąć z zastosowania tej metody. Jedną z powtarzają-
cych się trudności były wielokrotnie zdarzające się zmiany zaplanowanego 
tematu superwizji. Wiedza pozyskana przez superwizora przed spotkaniem 
mogłaby zostać wykorzystana w procesie przygotowań, które są niezbędne 
dla prawidłowego zaplanowania wsparcia. Mogła również zostać uwzględ-
niona przy doborze superwizora do realizacji zadania w określonej instytucji, 
uwzględniającego jego szczególne predyspozycje lub kwalifikacje, co wpływa 
na zwiększenie skuteczności udzielanego wsparcia. Zmiany tematów doty-
czyły głównie zarządzania instytucją, zmian formalnych w jej strukturach 
organizacyjnych, związanych z wyodrębnieniem pracowników socjalnych do 
pracy metodą organizowania społeczności lokalnej albo trudności w wykony-
waniu pracy. 

Realizacja zadania w formie superwizji przebiegała w trzech etapach. 

Etap pierwszy – przygotowanie do spotkania superwizyjnego
Na wstępie tematy czy też obszary, jakim miała być poświęcona superwi-

zja, były sformułowane przez uczestników MLIS po konsultacji w swojej insty-
tucji. Superwizor podejmował zazwyczaj kilkukrotny kontakt telefoniczny, 
dotyczący omówienia warunków wsparcia, jak również uszczegółowienia 
tematu spotkania superwizyjnego. Podczas rozpoznania sytuacji w ośrodkach 
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możliwa była ocena podejścia do superwizji oraz zidentyfikowanie napotka-
nych trudności, na przykład bierny opór przed wprowadzeniem ewentualnych 
zmian czy też kontestowanie poleceń kierownika. Jednocześnie ujawniała się 
postawa osób kierujących instytucjami, chęć „zarażania” zespołów, zwłasz-
cza pracowników socjalnych, swoim entuzjazmem, zapałem i otwartością na 
nowe rozwiązania. Kolejnym elementem przygotowania do superwizji było 
zbieranie informacji przez superwizora. Źródłem pozyskiwanych informa-
cji były strony internetowe instytucji niektóre bogate w treści, na bieżąco 
aktualizowane ukazujące skalę i zakres prowadzonej działalności. Dodatkowo 
superwizor dokonywał przeglądu dokumentów wyznaczających funkcjonowa-
nie instytucji, tj. statutu, schematu organizacyjnego, a także realizowanych 
zadań, programów i projektów. Dokonywał ustalenia sposobu przekazywa-
nia informacji zespołowi ośrodka o spotkaniu superwizyjnym, jego tema-
cie i celach, a także przebiegu i liczbie osób uczestniczących. Na przykład 
w przypadku gminnego ośrodka pomocy społecznej w pierwszej części spo-
tkania planowano udział wszystkich zatrudnionych pracowników, druga część 
odbywała się bez udziału kierownika, a trzecia wyłącznie w gronie pracow-
ników socjalnych. Aby uniknąć sytuacji nieprzygotowania się do spotkania 
ze strony instytucji, superwizorzy drogą mailową lub telefoniczną upewniali 
się, że pracownicy zostali poinformowani przez kierownika o superwizji i że 
uzgodniono z nimi jej zakresu. Jeszcze jednym elementem poprzedzającym 
spotkanie superwizyjne było badanie wśród pracowników przeprowadzone na 
etapie deklaracji udziału w projekcie. Miało na celu zdefiniowanie mocnych 
i słabych stron pracy w instytucji lub organizacji, a co za tym idzie zhie-
rarchizowanie pojawiających się barier. Wnioski posłużyły do dookreślenia 
celu planowanego spotkania. Każdy ankietowany odpowiadał na trzy pytania: 
co szczególnie cenisz/lubisz w pracy Twojego Ośrodka? Co chciałbyś zmienić/poprawić? 
Co Cię martwi? Badanie nie było obowiązkowe, zazwyczaj brali w nim udział 
wszyscy pracownicy. Wyniki pozwoliły na zdefiniowanie głównych problemów 
ośrodka, a ze względu na liczbę wskazań również je zhierarchizować. Nato-
miast wybór i uszczegółowienie problemu, jaki był poddawany superwizji, 
były pozostawiane grupie. 

Etap drugi – spotkanie superwizyjne
Spotkanie superwizyjne odbywało się w ustalonym terminie i miejscu 

zapewniającym bezpieczne warunki do dialogu i współpracy. W zależności od 
składu grupy i zgłaszanych uprzednio potrzeb przebiegało w dwóch, trzech 
lub czterech częściach. W kilku przypadkach spotkania odbyły się wyłącz-
nie z osobą zarządzającą instytucją. Przykładowy przebieg spotkań superwi-
zyjnych zilustrowano poniżej.
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Przykład I.
– spotkanie z dyrektorem ośrodka pomocy społecznej – 1 godzina,
– spotkanie z bezpośrednim kierownikiem pracowników socjalnych 

– 1 godzina,
– spotkanie z pracownikami socjalnymi – 2 godziny,
– wizja lokalna w społeczności lokalnej – 1 godzina.

W ramach spotkania superwizyjnego poruszana była koncepcja wdroże-
nia metody środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokal-
nej oraz utworzenia potencjalnie nowej struktury w związku z planowaną 
zmianą. Omówiona została obecna struktura wspierania środowiskowej pracy 
socjalnej, wdrażanej pod nazwą „Centrum Aktywności Lokalnej” oraz podej-
mowane działania w społecznościach. Dyskusja dotyczyła potrzeby pracy 
metodą OSL, zmiany postaw. Obowiązujące zakresy czynności poddano ana-
lizie pod kątem dostosowania ich do zadań związanych z wdrażaniem metody 
OSL, w szczególności w zakresie potrzeby rozdzielenia zadań pracowników 
socjalnych pracujących na rzecz jednostki i rodziny oraz pracowników zwią-
zanych z pracą w społecznościach lokalnych. Przyglądano się już istniejącej 
i dyskutowano, jak powinna być zbudowana potencjalnie nowa struktura 
dla wsparcia działań prowadzonych zgodnie z metodą OSL. Podejście władz 
samorządowych zostało przeanalizowane pod kątem przychylności dla prowa-
dzonych przez ośrodek działań środowiskowych. 

Omówione zostały trudności, jakie wynikają z łączenia pracy związa-
nej z biurokracją i wymogami administracyjnymi z czasochłonnymi zada-
niami związanymi z aktywizacją środowiska. Rozpoznane trudności były 
poruszone w rozmowach z kierownictwem, zostały przeanalizowane moż-
liwości ich złagodzenia, na przykład poprzez wyodrębnienie pracowników 
socjalnych jako organizatorów społeczności lokalnych i odciążenie kon-
kretnych pracowników z ich zadań związanych z pracą z indywidualnymi  
osobami. 

Na spotkaniach zostały omówione i przeanalizowane zagadnienia obej-
mujące dotychczas podejmowaną pracę w społeczności lokalnej, jej efekty, 
a także trudności, występujące zarówno po stronie osób, jak i grup zaanga-
żowanych w proces budowania zmiany. W wyniku wspólnie przeprowadzonej 
analizy określono, jakie działania mogłyby wpłynąć na usprawnienie dalszej 
pracy w określonej społeczności. Dodatkowo wspólnie przeprowadzono wizję 
lokalną w społeczności potencjalnie wybranej do pracy metodą organizowania 
społeczności lokalnej. 
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Przykład II.
– spotkanie z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej i pracownikami 

– 1 godzina,
– spotkanie z wszystkimi pracownikami ośrodka (pracownicy administra-

cyjni, pracownicy socjalni) – 1 godzina,
– spotkanie wyłącznie z pracownikami socjalnymi – 2 godziny.

Podczas spotkania w pierwszej kolejności zostało doprecyzowane poję-
cie superwizji, które jako kojarzone głównie z oceną, kontrolą i nadzorem 
wywoływało obawy u pracowników. Przy wsparciu superwizora zostały wypra-
cowane i spisane oczekiwania wobec procesu superwizji. Wpłynęły one na 
wybór tematu poddawanego superwizji, w tym przypadku dotyczył on funk-
cjonowania zespołu. Superwizor przeprowadził ćwiczenia ukierunkowane na 
zasady pracy zespołowej, zakończone wspólną dyskusją. 

Druga część spotkania odbyła się bez udziału kierownika, uczestniczyli 
w niej wszyscy pracownicy administracyjni ośrodka oraz pracownicy socjalni. 
Praca w grupach została ukierunkowana przez superwizora na wspólne 
wypracowanie analizy SWOT zespołu ośrodka, przeprowadzone zostały 
dyskusje na temat zarządzania instytucją i kompetencji osoby zarządzają-
cej. Zachęcanie do wypowiedzi wpłynęło na nawiązanie dialogu i skłoniło do 
refleksji, przy czym największą łatwość w artykułowaniu słabości miały naj-
młodsze uczestniczki pracujące w ośrodku od roku lub dwóch lat. 

Trzecia część spotkania przebiegała wyłącznie w gronie pracowników 
socjalnych. W odpowiedziach na pytania formułowane przez superwizora 
zaczęły się pojawiać nieśmiałe sugestie o trudnościach komunikacyjnych 
w pracy, o nierównym dostępie do informacji czy też o nierównym trakto-
waniu pracowników. Zostały przeprowadzone ćwiczenia i dyskusje o rolach 
zespołowych, o specyfice pracy zespołowej, a także o strukturach komunika-
cyjnych. Ten element superwizji przyjmował mocno edukacyjny charakter. 
Wspólny ogląd sytuacji w ośrodku oraz wzmocnienie merytoryczne skłoniły 
uczestników spotkania do refleksji i już w podsumowaniu pojawiały się rela-
cje odmienne do tych wypowiadanych w początkowej fazie spotkania. Co 
więcej superwizowani skłaniali się do zaprzeczania wypowiadanym pozytyw-
nym opiniom o mocnych stronach instytucji czy też pracy zespołu. Wnioski 
potwierdzały zmianę postrzegania superwizowanego tematu. Zwiększyła się 
otwartość i zaufanie do osoby superwizora, co przejawiało się ujawnianiem 
oczekiwań i stosunku do jego osoby. Był postrzegany jako osoba, która nie 
tylko powie, jak to zrobić, ale również rozwiąże zgłaszane problemy. Poja-
wienie się nowych okoliczności wpłynęło na wspólne wypracowanie założeń 
do dalszej pracy zespołu i pomysłów na rozwiązanie zgłaszanych problemów. 
Przedyskutowane zostały narzędzia i metody, jakie mogą zostać wykorzystane 
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oraz przeanalizowano mogące zaistnieć ograniczenia, dodatkowo omówiono 
sposoby niwelowania pojawiających się napięć i nieporozumień pomiędzy 
pracownikami. 

Etapowy przebieg superwizji w ośrodku miał wpływ na jej efekty. Pomoc-
nym działaniem było prowadzenie spotkania bez udziału kierownika, co wpły-
nęło na zwiększenie otwartości uczestniczących i wyłonienie się rzeczywistej 
sytuacji w instytucji. Jej analiza pozwoliła na zajęcie się zgłaszanym tema-
tem. Przypadek pokazuje, że równie blokująco działa uczestnictwo we wspól-
nym spotkaniu pracowników ośrodka pełniących różnorodne zadania. Brak 
wspólnych problemów, różne postrzeganie tych występujących, czy też ich 
odmienne rozumienie wpływają na brak spójności instytucji. 

Przykład III.
– spotkanie indywidualne – 4 godziny,
– superwizja z kierownikiem instytucji – 4 godziny. 

Tematem superwizji było zarządzanie kadrą pomocy społecznej. Roz-
mowy dotyczyły takich obszarów zarządzania, jak: umiejętność delegowania 
uprawnień, dylematy związane z różnymi sytuacjami trudnymi dotyczącymi 
pracowników, wzmocnienie siebie w roli kierownika, planowanie i przygo-
towywania spotkań, praca zespołu w kontekście całej organizacji, przepływ 
informacji w  organizacji, granice kontroli w kontekście budowania samo-
dzielności pracowników, poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych, wzmoc-
nienie postrzegania swoich kompetencji w roli kierownika, organizacja swojej  
pracy. 

Podczas spotkań superwizor stwarzał przestrzeń do rozmowy o sytuacji 
w instytucji, wspólnie z superwizowanym poddawał analizie dostrzegane pro-
blemy, dzielono się doświadczeniem, wątpliwościami i oczekiwaniami. Stoso-
wał zasady wizualizacji, zaś wypracowane materiały pozostawiał do dalszej 
analizy i wykorzystania w instytucjach. Wprowadzał elementy edukacyjne, 
w których na początku niezbędne było lepsze zdefiniowanie pojęcia superwizji 
oraz innych pojęć, takich jak trudny klient czy misja instytucji. 

Etap trzeci – ewaluacja superwizji
Ewaluacja została przeprowadzona po sześciu miesiącach. Stanowiła 

ostatni etap wsparcia superwizyjnego. Spotkania ewaluacyjne były ukierun-
kowane na ustalenie stopnia realizacji przez ośrodek rekomendacji przygo-
towanych przez superwizora. W zespołach lub w indywidualnych rozmowach 
z superwizowanym przeanalizowany został poziom realizacji podjętych usta-
leń, omówiono ewentualne problemy z ich wykonaniem. W oparciu o zgro-
madzony materiał i wysnute wnioski zaprojektowano kolejne rozwiązania 
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ukierunkowane na złagodzenie lub wyeliminowanie problemu. Analizie 
poddano takie elementy, jak: przydatność superwizji, jej efekty, określe-
nie zaistniałych zmian lub podanie powodów ich braku. Wnioski zostały 
ujęte przez superwizora w raporcie i przesłane do superwizowanej insty-
tucji. Stanowiły odniesienie do problemów objętych superwizją, na przy-
kład w  zakresie zarządzania instytucją: przepływ informacji, delegowanie 
uprawnień, podział zadań, włączanie pracowników w podejmowanie decyzj; 
czy też w zakresie funkcjonowania zespołu: system komunikacji, trudności 
we współpracy, w rozróżnianiu metod pracy socjalnej, nastawienie pracow-
ników socjalnych do pracy środowiskowej, trudności w definiowaniu celów, 
trudności z motywowaniem klientów. Zawierały również rekomendacje wska-
zujące na potrzebę konsultowania przeprowadzenia superwizji, zajęcia się 
tematyką zarządzania i komunikacji w zespole w większości instytucji, uma-
wiania się bezpośrednio z zainteresowanymi lub sprawdzania czy poinfor-
mowano o temacie superwizji oraz czy temat został zaakceptowany, podjęcia 
przez zespół decyzji o  temacie superwizji, ale też edukowania w zakresie 
metody superwizji, podkreślania jej dobrowolnego charakteru uczestnic-
twa, zdefiniowania liczby uczestników oraz zalecały ewaluację i monitoring  
wsparcia. 

Poza indywidualną ewaluacją superwizji w poszczególnych instytucjach, 
również w projekcie, została przeprowadzona ewaluacja zaplanowanego w tej 
formie wsparcia. W ocenie dziewięciu superwizorów, pracujących w 25 insty-
tucjach i organizacjach korzystających ze wsparcia w formie superwizji, 
91,7% z nich było zaangażowanych w proces superwizyjny. Przeprowadzona 
superwizja wzmocniła działania superwizowanej instytucji w przypadku 
87,5% podmiotów. W większości udało się zrealizować postanowienia prze-
prowadzonego wsparcia, jedynie w 3,8% instytucji nie zrealizowano podję-
tych ustaleń, a jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazano: bierną postawę 
osoby superwizowanej, niezależne czynniki zewnętrzne, zbyt mało czasu na 
realizację postanowień czy też zbytnią złożoność problemu uniemożliwiającą 
rozwiązanie go w trakcie jednego spotkania. Relacje superwizorów dotyczące 
ustaleń dokonywanych w procesie superwizyjnym wskazują, że nie były one 
bagatelizowane przez superwizowanych, podejmowano próby ich realiza-
cji, skłaniano się do refleksji nad powodami niewywiązania się z uzgodnień. 
Dostrzegano również brak zapotrzebowania na tę formę wsparcia ze strony 
osoby superwizowanej czy też oczekiwanie przez nią rozwiązania problemu 
poddawanego superwizji przez samego superwizora. 

Połowa spośród superwizowanych po raz pierwszy zetknęła się z superwizją 
w projekcie „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji 
społecznej”, czyli w roku 2011. Osobom tym superwizja kojarzyła się w więk-
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szości pozytywnie z: rozmową, uważnym słuchaniem, rozwiązaniem proble-
mów, wytyczaniem kierunku, ze zmianą, poprawą, dyskusją, podnoszeniem 
jakości i efektywności pracy, czy doskonaleniem warsztatu pracy, oglądaniem, 
wiedzą, pomocą, obserwacją, formą koleżeńskiej współpracy, wsparciem, edu-
kacją, rozwojem. Skojarzenia przybierały także wymiar negatywny: forma 
sprawowania kontroli, ocena lub ocena z zewnątrz. W większości superwi-
zowani ocenili spotkanie jako wysoce przydatne. Równie przychylnie został 
oceniony poziom wzmocnienia działań własnej instytucji. Dla zobrazowania 
opinii o korzyściach, jakie odniosły osoby i instytucje w wyniku superwizji, 
posłużę się cytatami osób superwizowanych:
– szerszy ogląd na ośrodek: superwizja pozwoliła mi przede wszystkim szerzej spoj-

rzeć na działania podejmowane przez mój ośrodek. Pewne zagadnienia, o których nie 
myśleliśmy w tej chwili widać bardzo ostro. Najcenniejsze, co ja osobiście wynoszę 
z superwizji, to spojrzenie z lotu ptaka na to, co robię oraz uświadomienie, że niejed-
nokrotnie nie dostrzegam szczegółów, które okazują się bardzo ważne;

– wpływ na funkcjonowanie zespołów: oczyściła atmosferę; poprawiła relacje mię-
dzy pracownikami; pokazała, jak można pewnych nieporozumień uniknąć; zapo-
czątkowała proces integracji zespołu pracowników socjalnych; nastąpiła poprawa 
komunikacji;

– wzrost świadomości: uświadomienie potrzeb; uświadomienie konfliktów międzyze-
społowych w instytucji; należy korygować złe nawyki; jak nie należy postępować; i jak 
powinnam postępować z osobami współpracującym; że powinnam brać pod uwagę ich 
zdanie;

– wpływ na zarządzanie instytucją: zmotywowała do inwentaryzacji zakresów 
czynności pracowników; wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej; dokonano 
nowego podziału obowiązków; porządkowane i ujednolicane są zapisy w dokumen-
tach; 

– wskazanie różnorodnych rozwiązań sytuacji trudnych: wymiana doświadczeń 
zawodowych; wymiana opinii; poradnictwo; pomoc w podjęciu trudnej decyzji; nabra-
nie pewności co do słuszności podjętych decyzji;

– skłanianie do refleksji nad wykonywaną pracą: możliwość oceny swojej pracy; 
uświadomienie potrzeby szkolenia i jego realizacja; spojrzenie obiektywnym okiem na 
swoje działania pozwoliło zauważyć co należy poprawić. 
Pozytywna ocena wsparcia superwizyjnego zbiegła się z deklaracją skorzy-

stania z superwizji w przyszłości. 
W założeniu projektowym w każdej instytucji było zaplanowane jedno spo-

tkanie, co już na etapie planowania realizacji zadania przez superwizorów 
wydawało się niewystarczającym, dało podstawę do wprowadzenia ewaluacji 
udzielonego wsparcia. Pozyskiwane głównie drogą telefoniczną oczekiwania 
ze strony instytucji zgłaszających się po wsparcie superwizyjne wskazywały na 
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niski stan wiedzy na temat metody superwizji, jak również na niezdecydowa-
nie w zakresie wyboru jej tematu. Często niechętne postawy osób superwi-
zowanych, nieznajomość narzędzi superwizji, niewystarczające umiejętności 
w precyzowaniu poddawanego superwizji problemu skutkowały jego zmianą 
w ostatniej chwili – przed spotkaniem lub też dopiero w trakcie jego trwania. 
Samo zjawisko zaskoczenia wielokrotnie pojawiało się w relacjach zarówno 
superwizorów, jak i uczestników spotkań. Pierwsi byli zaskakiwani zmianami 
tematów, ukrywaniem rzeczywistych problemów, superwizowani zaś samym 
zaproszeniem do uczestnictwa w superwizji. Niektóre zespoły informowały 
o braku wpływu na wybór zagadnienia poddawanego superwizji. Czynniki te 
burzyły plany spotkań, dla zmniejszenia oporu oraz złagodzenia emocji posił-
kowano się uzgadnianiem zasad uczestnictwa w spotkaniu oraz wspólnym 
definiowaniem jego celów.

Superwizowani, pomimo wcześniejszej deklaracji uczestniczenia w projek-
cie i wykazanej woli uczestnictwa w spotkaniu superwizyjnym, już na etapie 
realizacji zadania wykazywali zmienną postawę. Pojawiały się pretensje do 
superwizora, który udał się na umówione wcześniej spotkanie, że niepoin-
formowani odpowiednio wcześniej lub w ogóle o superwizji byli zmuszeni do 
odkładania bieżących zadań. To wpływało na zniechęcenie do udziału, fru-
stracje i niestety negatywne postrzeganie metody. 

4. SUPERWIZJA W PILOTAŻOWYM PROJEKCIE 
SYSTEMOWYM „TWORZENIE I ROZWIJANIE 

STANDARDÓW USŁUG POMOCY  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Praktyka superwizyjna w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie stan-
dardów usług pomocy i integracji społecznej” była możliwa dzięki wspólnej 
realizacji przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut 
Spraw Publicznych zadania, którego celem było wypracowanie innowacyjnego 
standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokal-
nej (OSL). Realizacja zadania sprzyjała profesjonalizacji i budowaniu tożsa-
mości zawodowej pracowników socjalnych jako kwalifikowanych specjalistów 
w zakresie świadczenia pracy socjalnej. Superwizja była skierowana do miej-
skich i gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w pilotażowej 
fazie wdrażania modelu organizowania społeczności lokalnej. Projekt zakła-
dał szeroki system wsparcia, obejmujący zarówno osoby bezpośrednio biorące 
udział w procesie edukacji, jak również instytucje, w których byli zatrudnieni. 
Miały miejsce dwa rodzaje wsparcia superwizyjnego. 
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4.1. Superwizja instytucji

Superwizja prowadzona w 36 ośrodkach miała na celu udzielanie wsparcia 
kadrze zarządzającej w profesjonalnym wdrażaniu modelu OSL na poziomie 
instytucji i gminy. W okresie od maja 2011 roku do listopada 2012 roku zre-
alizowanych zostało 847 godzin wsparcia, w tym średnio 23 godziny, które 
obejmowały około 8 spotkań w każdej z instytucji. 

Superwizja była prowadzona przez 14 superwizorów, w tym absolwen-
tów studium superwizji animacji i współpracy środowiskowej. Superwizja 
była realizowana etapowo w formie spotkań. Na bazie doświadczeń można 
wysnuć proces i zakres udzielanego wparcia. Pierwsze spotkanie było poprze-
dzone przygotowaniami, które obejmowały pozyskanie informacji o instytucji 
i występujących w niej problemach, dopiero w odniesieniu do zgromadzonych 
informacji ustalany był właściwy zakres superwizji. Atutem była cykliczność 
spotkań, która umożliwiła wykorzystywanie refleksji ze spotkań już odbytych, 
przez co analiza obszarów problemowych była szersza i bardziej racjonalna. 
Superwizorzy mogli korzystać z informacji dotyczących każdego zrealizo-
wanego spotkania, opracowanych w postaci raportu zawierającego między 
innymi: opis spotkania, wnioski oraz własne refleksje superwizora. 

Spotkania w zależności od zgłaszanych zagadnień przybierały formę 
dyskusji, doradztwa, warsztatów. Uczestniczyły w nich osoby zarządzające 
instytucjami oraz w zależności od potrzeb inni pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej, w tym w szczególności organizatorzy społeczności lokalnych. 

Superwizja instytucji realizowana w ramach fazy pilotażu pełniła dwie 
zasadnicze funkcje: administracyjno-zarządzającą i edukacyjno-wspie-
rającą. Jej głównym celem było wspieranie ośrodków pomocy społecznej 
we wdrażaniu metody organizowania społeczności lokalnej poprzez pracę 
z kierownictwem instytucji oraz przedstawicielami władz lokalnych i waż-
nymi partnerami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Efektem tak 
prowadzonych działań było wspólne przygotowanie argumentów przema-
wiających za stosowaniem metody OSL, przygotowanych pod kątem wyko-
rzystania ich  w promowaniu metody. Superwizorzy wspierali kierowników 
w rozmowach z władzami lokalnymi dotyczących angażowania społeczności 
i jej rozwoju. Uczestniczyli we wspólnie przygotowanych spotkaniach z wój-
tami, burmistrzami czy też prezydentami, ale również prezentowali zało-
żenia modelu OSL podczas sesji Rady Miasta lub Rady Gminy. W oparciu 
o własną wiedzę podpartą doświadczeniem, a także znajomość modelu OSL 
oraz opracowanego na użytek instytucji wdrażającej metodę OSL poradnika 
w sposób całościowy dokonywali oglądu i analizy przebiegu procesu wdrażania 
modelu. Doradzali w planowaniu oraz na etapie realizacji kolejnych działań 
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w superwizowanej instytucji. Superwizja miała charakter indywidualny oraz 
grupowy. Ten drugi wymiar wydaje się być znaczący, ponieważ udział więk-
szej ilości osób stwarzał szansę na szersze i bardziej złożone spojrzenie na 
zastaną sytuację czy też problem. Poprzez poznanie większej ilości doświad-
czeń poszerzał analizę, co wzmacniało proces wypracowania pomysłów na 
rozwiązanie danej trudności czy też sposobów postępowania w określonej  
sytuacji.

Wsparcie superwizyjne opierało się na przepracowaniu kilku obszarów, 
których analiza stanowiła kluczowy element w przygotowywaniu ośrodka do 
wdrażania metody OSL. Wśród obszarów, które były poddawane superwi-
zji, znalazły się zagadnienia dotyczące zarządzania instytucją potencjalnie 
otwartą na zmianę czy też rozszerzenia metodologii pracy. W każdym przy-
padku niezbędne okazywało się rozpoznanie podejścia kadry do proponowa-
nej zmiany oraz popularyzowanie idei OSL na poziomie instytucji i lokalnych 
władz. Przyjęcie metody OSL do kanonu metod już realizowanych było roz-
patrywane pod kątem korzyści dla ośrodka, a w szczególności dla społeczno-
ści lokalnych. Analizowane były sposoby włączenia tej metody do struktury 
ośrodka, wypracowywane założenia optymalne dla wdrażania metody, jak 
również uwzględniające możliwości kadrowe i finansowe instytucji. Przepro-
wadzona została dyskusja o sposobach budowania środowiska pracowników, 
które będzie gotowe do wzajemnego wspierania siebie i będzie zasobem gwa-
rantującym powodzenie pracy metodą OSL. Superwizor był osobą towarzy-
szącą, która wspierała i mobilizowała kierownictwo ośrodków do refleksji, 
do rozmowy i projektowania drogi wprowadzającej zmiany. Wspólnie pro-
wadzona analiza dokumentów, praca nad przypadkami, rozpatrywanie argu-
mentów przemawiających za wdrożeniem OSL, jak i tych będących przeciw, 
wspierały proces kierowania instytucją, jak i wypracowywania koncepcji pro-
mowania OSL na poziomie władz samorządowych. 

Wdrażanie metody spotkało się z oporem ze strony pracowników, ale to 
nie jedyne trudności, na jakie napotkali superwizorzy. Również kierownicy 
nierzadko nie mieli wystarczających umiejętności przekonywania kadry 
do idei OSL. Kolejną trudnością były obawy, jakie towarzyszyły postrzega-
niu nowej metody pracy przez lokalne władze. Wspólnie zastanawiano się, 
jak przekazywać informacje, jak edukować osoby decyzyjne, jakie korzyści 
argumentować w trakcie spotkań. Wątpliwości budziły zmiany organiza-
cyjne w instytucji, dyskutowano o ich znaczeniu w procesie realizacji metody 
OSL. Doświadczenia pokazują także przypadki rezygnacji lub zwątpienia 
w możliwości realizacji OSL. Prowadzono wspólnie głębokie analizy proble-
mowych sytuacji i próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie, czy faktycznie 
nic w danej sytuacji nie da się zrobić. Superwizor niezwykle często poruszał 
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obszary związane z zarządzaniem, wspierał w wypracowywaniu argumentów 
mogących urzeczywistnić przyjęcie metody OSL, a także wpłynąć na zmianę 
postrzegania tego rodzaju działalności. 

Dodatkowo superwizor proponował kierownictwu instytucji wprowadze-
nie superwizji w zakresie organizowania społeczności lokalnej. W rozmo-
wach podkreślał społeczny charakter działań, których podstawą jest praca 
z ludźmi i poprzez ludzi. Z tej racji jest to praca trudna i może stanowić 
znaczne obciążenie dla osób ją realizujących. Zachęcał do wspólnego okre-
ślania korzyści z wprowadzenia superwizji w zakresie animacji i współpracy 
środowiskowej, rezultatem czego było założenie, że wpływa ona na podnie-
sienie jakości i efektywności pracy. Udzielał merytorycznego oraz metodycz-
nego wsparcia osobom bezpośrednio, jak i pośrednio zaangażowanym w ten 
rodzaj działań. Umożliwiał doświadczanie procesu wzajemnego uczenia się 
poprzez stworzenie płaszczyzny do analizy problemów merytorycznych oraz 
osobistych trudności organizatorów społeczności lokalnej, jak również innych 
pracowników ośrodka, w tym kadry zarządzającej. Wspierał w wypracowy-
waniu wniosków dotyczących wsparcia superwizyjnego. Próbował uzasadniać, 
że superwizja ma charakter wspierający i wzmacniający, przez co zapobiega 
wypaleniu zawodowemu, a także charakter edukacyjny, ponieważ wpływa na 
zwiększenie kompetencji. Wszystko to sprzyja rozwojowi zawodowemu i ma 
znaczący wpływ na poprawę jakości i efektywności pracy. Poddawał refleksji 
obszary, w jakich może być prowadzona superwizja w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej: ośrodek pomocy społecznej jako instytucję, organiza-
tora społeczności lokalnej jako osobę i społeczność lokalną. Wprowadzenie 
superwizji było jedynie propozycją, której realizacja była zależna od środków 
finansowych na ten cel, tym samym w superwizowanych instytucjach poza-
projektowa superwizja została jedynie zaprojektowana.

Wsparcie superwizyjne instytucji uczestniczących w projekcie „Tworze-
nie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” przebie-
gało według zaplanowanego schematu. Na etapie początkowym superwizor 
zapoznawał pracowników ośrodka z założeniami metody superwizji oraz 
ideą metody organizowania społeczności lokalnej. Prowadził dyskusję doty-
czącą wdrażania metody w instytucji, informował o konieczności wprowadze-
nia zmian formalnych w związku z rozwojem metodologii pracy. Spotkania 
były płaszczyzną do rozmowy, umożliwiały analizę planowanych zmian oraz 
wysłuchanie propozycji dotyczących sposobu wdrażania nowych rozwiązań. 
Wiodącymi elementami było podkreślanie przez superwizora znaczenia spo-
łeczności lokalnej dla funkcjonowania każdego człowieka, wpływu podejmo-
wanych działań w społecznościach lokalnych na jej rozwój, a także zamianę 
wizerunku instytucji. Zapraszał do rozmowy o obowiązkach pracownika 
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socjalnego, w tym świadczeniu środowiskowej pracy socjalnej, jak również 
o wpływie realizowania przez ośrodki pomocy społecznej wszystkich metod 
pracy socjalnej na podniesienie jakości i efektywności pracy oraz satysfakcji 
pracowników z wykonywanych obowiązków. 

Wspólnie z kierownictwem instytucji przeprowadzona została analiza 
możliwości finansowych i kadrowych ośrodka pod kątem wdrażania metody 
OSL. Określenie na tym poziomie faktycznej sytuacji ośrodka było podstawą 
do projektowania nowej struktury w ramach istniejących zasobów własnych 
ośrodka, ale w oparciu o proponowane w ramach modelu organizowania 
społeczności lokalnej formy organizacyjne, tj. zespół lub dział organizowa-
nia społeczności lokalnej, jednostkę pracy ze społecznością lub samodzielne 
stanowisko organizatora społeczności lokalnej, lub też funkcję organizatora 
społeczności lokalnej. Wybór właściwej struktury był zależny od wielkości 
instytucji oraz jej zasobów kadrowych i finansowych. 

Następnie superwizor pomagał w opracowywaniu zmian w statucie 
ośrodka, strukturze i wewnętrznym regulaminie, wprowadzających metodę 
OSL na stałe do polityki ośrodka. Wspólnie z dyrekcją wypracowywał cele 
i zadania ośrodka ukierunkowane na wspieranie oraz wzmacnianie osób, 
rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału 
i aktywności oraz ukierunkowywanie na rozwiązywanie problemów oraz roz-
wój. Współuczestniczył w przeprowadzaniu analizy zasobów kadrowych pod 
kątem wyboru pracownika socjalnego lub pracowników socjalnych, którzy 
mieliby pełnić rolę organizatorów społeczności lokalnej, czyli pracowników 
łączących w sobie trzy role: animatora, organizatora sieci społecznych oraz 
lokalnego polityka społecznego. Z uwagi na złożoność ról decyzja o wybo-
rze była poprzedzona wspólnym wypracowaniem kryteriów doboru osób pod 
kątem zadań wymaganych do realizacji, wiedzy z zakresu metody organizo-
wania społeczności lokalnej i umiejętności interpersonalnych. 

W dalszej kolejności superwizor pomagał w opracowywaniu zakresów 
czynności dla organizatorów społeczności lokalnej. Uwzględniając specyficzną 
formę pracy, w zakresach obowiązków zawarte zostały: zakres uprawnień 
i  odpowiedzialności; zadania formalnoprawne, na przykład diagnozowanie 
potrzeb i problemów, a taże zasobów społeczności o charakterze terytorial-
nym oraz kategorialnym; zadania merytoryczne, jak na przykład wyzwalanie 
potencjału oraz energii grup i społeczności, w szczególności tych znajdują-
cych się w najbardziej niekorzystnym położeniu, w celu wykorzystania jej 
w procesie zmian mających przeciwdziałać społecznemu wykluczeniu. Super-
wizor szczególnemu oglądowi poddał kompetencje osób wybranych do pełnie-
nia roli organizatora społeczności lokalnej. Analiza skłoniła do zamieszczenia 
w zakresach czynności zapisu o konieczności rozwijania wiedzy zawodowej 
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przez organizatora, zwłaszcza poprzez samokształcenie dotyczące w szcze-
gólności wiedzy o sytuacji w gminie oraz metodach i technikach pracy ze 
społecznością lokalną.

W końcowej fazie wsparcia superwizor mobilizował kierownictwo do 
wypracowania propozycji zmian do strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych uwzględniających planowane wdrażanie metody organizowania spo-
łeczności lokalnych. Zachęcał do modyfikacji nazwy strategii rozwiązywania 
problemów społecznych na strategię integracji społecznej jako bardziej ade-
kwatną z racji zapisanych w niej działań. Z ustaleń wynikało, że w strate-
gii tej priorytetowym zadaniem będzie organizowanie społeczności lokalnej, 
rozumiane jako forma działań mających na celu zwalczanie oraz zapobie-
ganie społecznemu wykluczeniu, które jest podstawową barierą integracji 
i postępu społecznego. 

Podczas realizacji zadań superwizorzy napotykali również na trudności. 
Spotykali się z brakiem zrozumienia dla idei OSL i profesjonalnego wdra-
żania metody ze strony kadry ośrodków pomocy społecznej, co ujawniało 
się w niskim poziomie wiedzy na temat samej metody OSL. Słabsza pozycja 
kierownika lub dyrektora w ośrodku, a nierzadko także w gminie, wpływała 
na obniżenie szans na wypracowanie planu wdrażania OSL. Również blo-
kujący wpływ miały jawne lub ukryte konflikty między kadrą zarządzająca 
a pracownikami oraz niechęć do wypracowania zasad współpracy, budowania 
zespołu w oparciu o zaufanie i współpracę wewnątrz ośrodka. Utrudnieniem 
był również niski poziom komunikacji zarówno w poszczególnych zespołach, 
jak i pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi instytucji. W trakcie 
spotkań superwizyjnych napotykane trudności były niwelowane w szczegól-
ności poprzez: wspólne wypracowywanie zasad współpracy, pomoc w budo-
waniu zespołów merytorycznych, rozmawianie o faktach i informowanie 
o ustaleniach wszystkich zaangażowanych osób. Pomocne było wzmacnianie 
przepływu informacji, a także podkreślanie mocnych stron, wykorzystywanie 
potencjału osób i instytucji oraz docenianie zaangażowania. Przełomowym 
zabiegiem było prezentowanie dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie 
możliwych rozwiązań, zachęcanie do profesjonalnego podejścia do wdrażania 
OSL, co ułatwiało odwoływanie się do poradnika wdrażania OSL, opracowa-
nego dla instytucji wdrażających tę metodę.

Przebieg udzielonego wsparcia superwizorzy dokumentowali w raportach. 
Analiza zgromadzonego materiału sugeruje projektowanie czterotorowego 
wsparcia superwizyjnego obejmującego: 
– indywidualną pracę z kierownikiem/dyrektorem polegającą na jego 

wzmacnianiu w radzeniu sobie z trudnościami, pomocy w zmianie nasta-
wienia do nowych metod pracy, 
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– zarządzanie instytucją w procesie zmiany, pomoc poprzez wspólne przygo-
towanie procesu zmian organizacyjnych oraz towarzyszenie w ich wprowa-
dzaniu w ośrodku, a także w zakresie zarządzania podległą kadrą, 

– edukację pracowników ośrodka nieuczestniczących w szkoleniach i niezna-
jących idei OSL, 

– kontakty w środowisku lokalnym, z władzami gminy, z instytucjami, kie-
runkowane na wzmacnianie wizerunku i pozycji OPS. 

4.2. Mentoring z elementami superwizyjnymi

Uczestniczące w projekcie grupy organizatorów społeczności lokalnej 
oraz grupa edukatorów środowiskowej pracy socjalnej były objęte mentorin-
giem, który zawierał elementy superwizyjne. Mentoring był ukierunkowany 
na wspieranie uczestników w działaniach podejmowanych przez nich w spo-
łecznościach lokalnych. Każdy z organizatorów otrzymał średnio 39-godzinne 
wsparcie mentora, zaś każdy z edukatorów średnio 28-godzinne. Mentoring 
był prowadzony przez 23 mentorów, cyklicznie odbywało się średnio 10 spo-
tkań z uczestnikiem, które zostały udokumentowane raportem przygotowa-
nym przez mentora. Zawierał on informacje dotyczące przebiegu spotkania, 
wnioski i rekomendacje dla uczestnika oraz kadry wspierającej w projekcie, 
tj. opiekuna grupy, trenera wiodącego i superwizora. 

Analiza raportów przygotowywanych przez mentorów pokazuje, że udzie-
lane wsparcie mentorskie często miało znamiona superwizji i dotyczyło 
trzech poziomów: 
1. Organizatora społeczności lokalnej/edukatora jako osoby. 
2. Społeczności lokalnej, co było związane z pośrednim (omawianie, dora-

dzanie, konsultowanie m.in. w zakresie diagnozowania, inicjowania grup, 
partnerstwa, budowania sieci współpracy, badania dowodów zmiany, 
dokumentowania działań) i/lub bezpośrednim wspieraniem organizatora 
społeczności lokalnej/edukatora w jego pracy w społeczności lokalnej 
(m.in. poprzez wspólne badania potrzeb i problemów, współprowadzenie 
spotkań obywatelskich, partnerskich) 

3. Ośrodka pomocy w zakresie zarządzania, wewnętrznej współpracy oraz 
roli w środowisku lokalnym. 
Wielokrotnie mentor był uczestnikiem spotkań edukacyjnych i informacyj-

nych prowadzonych przez organizatora społeczności lokalnej lub edukatora. 
Przyjmował wówczas rolę obserwatora, wysnuwał wnioski, które po spotkaniu 
były wspólnie omawiane i analizowane pod kątem poprawności wykonania 
zadań przez organizatora i służyły wspólnemu wypracowaniu zasad pracy. 
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Były to elementy superwizyjne. Mentor uczestniczył również w wyjściach 
w  teren, poznawaniu społeczności, pozwalał na wspólne zastanowienie się 
nad procesem realizowanej pracy, jej efektami oraz umożliwiał wypracowanie 
działań wzmacniających funkcję organizatora. 

Mentoring nie ograniczał się jedynie do wspierania organizatorów/edu-
katorów, ale był również ukierunkowany na budowanie wsparcia w otoczeniu 
tych osób, czyli wśród innych pracowników oraz kadry kierowniczej. Cennym 
narzędziem pracy w tym zakresie były spotkania całego zespołu i mini szko-
lenia, podczas których wyjaśniania była idea OSL oraz podkreślane znacze-
nie współpracy wewnętrznej dla rozwoju tej metody pracy. Wpłynęło to na 
zwiększenie zrozumienia i przychylności ze strony współpracowników i kie-
rownictwa wobec OSL oraz organizatorów/edukatorów. Dodatkowo w przy-
padku grupy edukatorów elementem superwizyjnym było udzielanie wsparcia 
kadrze zarządzającej we wdrażaniu OSL w instytucji. 

Długofalowemu wsparciu w formie mentoringu towarzyszyło wiele trudno-
ści. Wśród najczęściej wymienianych znajdują się trudności wynikające z nie-
dostatecznego zrozumienia zasad uczestnictwa w fazie pilotażu – zarówno ze 
strony uczestników, jak i kadry zarządzającej, związane z przeświadczeniem 
części z nich, że nie są zobowiązani do rozpoczęcia procesu zmiany w kon-
kretnej społeczności lokalnej. Do innych należą trudności wynikające z braku 
zrozumienia idei pracy ze społecznością lokalną, związane z koniecznością 
zmiany podejścia z „pracy dla społeczności” na „pracę ze społecznością” oraz 
„pracy akcyjnej” na „pracę systemową”. Ograniczający był również brak wie-
dzy innych pracowników ośrodka na temat OSL i niechęć z ich strony do 
współpracy z organizatorem/edukatorem. Kolejne to trudności wynikające 
ze spadku motywacji organizatora/edukatora – najczęściej na skutek braku 
wsparcia ze strony innych pracowników i kadry zarządzającej oraz niedo-
ceniania przez kierownictwo ośrodka. Jako ostatnie wymieniano trudności 
wynikające z braku czasu na pracę w społecznościach lokalnych ze względu 
na nadmiar innych obowiązków. 

Mentorzy, pracując bezpośrednio w terenie, w miejscu zatrudnienia orga-
nizatorów/edukatorów musieli na bieżąco radzić sobie z pojawiającymi się 
trudnościami. Z raportów wynika, że w celu zniwelowania pojawiających się 
problemów odwoływali się między innymi do zobowiązań kontraktu zawar-
tego przed przystąpieniem do fazy pilotażu oraz zasad wypracowanych 
w początkowej fazie spotkań; organizowali spotkania ze współpracownikami 
organizatora/edukatora mające na celu wyjaśnienie idei OSL i zasad pracy 
ze społecznością lokalną oraz przeprowadzali mini szkolenia z tego zakresu; 
prezentowali przykłady dobrych praktyk ilustrujących pracę ze społecznością 
prowadzoną zgodnie z założeniami OSL oraz jej rezultaty; w sposób ciągły 
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starali się wzmacniać i motywować osoby objęte mentoringiem. Wzmocnie-
nie udzielanego wsparcia przejawiało się również rozszerzeniem mentoringu 
o elementy superwizyjne. 

Podsumowując, wsparcie w formie superwizji przyniosło pożądane efekty 
związane z profesjonalizacją OSL. Jego emocjonalny, jak i merytoryczny 
charakter umożliwił wdrażanie tej metody pracy na poziomie społeczności, 
instytucji oraz gminy w sposób bardziej bezpieczny. Poczucie bezpieczeństwa 
ułatwiło przechodzenie procesu zmian. 

Zebrane doświadczenia wskazują, że w przypadku wdrażania i realizowa-
nia nowych metod pracy, poza szerokim systemem edukacyjnym przygotowu-
jącym do realizacji określonych działań, niezbędne jest również budowanie 
odpowiedniego systemu wsparcia. Powinien on być ukierunkowany nie tylko 
na wzmacnianie osób realizujących dane działania, ale również na wspiera-
nie ich w podejmowanych przedsięwzięciach, zarówno w formie pośredniej 
(omawianie, konsultowanie, doradzanie, wspólne wypracowywanie), jak 
i bezpośredniej, poprzez udział w konkretnych działaniach (badania, spotka-
nia z mieszkańcami, partnerami, władzami). Niezbędne wydaje się projek-
towanie systemu wsparcia ukierunkowanego na instytucję, który umożliwi 
budowanie w niej odpowiednich warunków do realizacji nowych metod pracy 
zarówno pod względem organizacyjnym, jak i w zakresie budowania atmos-
fery sprzyjającej wprowadzanym zmianom. 

5. SUPERWIZJA PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Superwizja programów aktywności lokalnej (PAL) realizowanych przez 
ośrodek pomocy społecznej była prowadzona w roku 2011 i 2012 przez dwie 
superwizorki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, absolwentki 
studiów superwizji animacji i współpracy środowiskowej. Etapowa realizacja 
zadania w łącznym wymiarze 45 godzin umożliwiła organizację głównie spo-
tkań 5-godzinnych. Podmiotami poddawanymi superwizji były dwa zagadnie-
nia: po pierwsze programy aktywności lokalnej (PAL), po drugie animatorzy 
i pracownicy socjalni realizujący PAL. 

Superwizja dotyczyła realizacji programów aktywności lokalnej, jednakże 
na wyraźne życzenie zleceniodawcy była poszerzona o duży wkład edukacyjny. 
Edukacja obejmowała elementy PAL, począwszy od diagnozy, poprzez narzę-
dzia stosowane. Realizatorzy programów pozyskiwaną wiedzę mogli odnosić 
do swych praktyk, mogli analizować, na ile działają metodycznie, co mogą 
zmienić. W przypadku gdy uznali, że jest to słuszne czy też potrzebne, wpro-
wadzali ewentualne korekty. Spotkania odbywały się w grupach. Przykła-
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dowo, osoby realizujące PAL omawiały dany przypadek, pozostali członkowie 
zespołów słuchali i odnosili się do wysłuchiwanej relacji, a następnie oma-
wiali program, zadawali pytania, ale również formułowali oceniające wnioski. 
Superwizor był obecny na spotkaniu. W zależności od aktywności i zaangażo-
wania grupy zabierał głos w trakcie wypowiedzi superwizowanych bądź nie. 
W końcowej części spotkania zadawał pytania, ustalał, na ile opinie innych 
były zgodne z opinią realizatorów programu, zachęcał do wypracowywania 
założeń usprawniających realizację programu. 

Spotkania odbywały się cyklicznie, dotyczyły dwóch kluczowych zagad-
nień. Pierwszy obszar obejmował wsparcie edukacyjne w zakresie animacji, 
diagnozy zasobów i potrzeb społeczności lokalnej z wykorzystaniem badania 
i działania, jak również postrzegania programu aktywności lokalnej jako 
narzędzia organizowania społeczności lokalnej oraz zidentyfikowania związku 
między metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL), metodą centrum 
aktywności lokalnej (CAL) i PAL. Analizie poddawana była zgodność reali-
zowanych przez ośrodek programów aktywności lokalnej oraz nowo planowa-
nych inicjatyw z ideą tego narzędzia. Drugi obszar wiązał się z rolą animatora 
i pracownika socjalnego w przygotowaniu i realizacji programu aktywności 
lokalnej. Superwizja obejmowała zagadnienia motywacji i motywowania do 
działania, analizę realizowanych programów aktywności lokalnej i trudno-
ści w trakcie ich realizacji. Poddawane były ocenie, wykorzystanie narzędzia 
partnerstwa lokalnego w realizowanym PAL oraz pełnione role przez pra-
cowników socjalnych. Superwizowany był wizerunek i promocja programów 
aktywności lokalnej, a także analizowano skuteczność i celowość zastosowa-
nia narzędzi i zasad współpracy z mediami. Przedyskutowane zostało zagad-
nienie pracy poprzez grupy, np. samopomocowe, obywatelskie, edukacyjne, 
wraz z omówieniem zasad ich tworzenia i funkcjonowania. Wypracowane 
zostały zasady ewaluacji programów aktywności lokalnej, poddano dyskusji 
jej znaczenie w procesie pracy ze społecznością lokalną wraz z rozpoznaniem 
wymiarów empowermentu. 

Zakres tematyczny superwizji sugeruje dużą potrzebę zaprojektowania 
działań edukacyjnych w stosunku do osób superwizowanych. Uwzględnie-
nie w procesie superwizji zagadnień podstawowych dotyczących programów 
aktywności lokalnej oraz ról animatora i pracownika socjalnego wskazuje na 
potrzebę wyposażenia lub uzupełnienia podstawowej wiedzy merytorycznej 
osób superwizowanych. W spotkaniach dominowało podejście edukacyjne 
w formie grupowych warsztatów umożliwiających praktyczne przećwiczenie 
umiejętności w oparciu o nowo pozyskaną wiedzę oraz doświadczenia własne. 
Udzielone wsparcie wpłynęło na wzmocnienie warsztatu pracownika socjal-
nego, w tym na sposób planowania dalszej pracy środowiskowej, co przeja-
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wiało się planem wpisania programów aktywności lokalnej w organizowanie 
społeczności lokalnej. Superwizja ukazała potrzeby edukacyjne osób super-
wizowanych, zaś wnioski superwizorów kształtowały poprawne postrzeganie 
wykorzystania narzędzia programu aktywności lokalnej w pracy ze społecz-
nością lokalną. Praca animacyjna powinna być w tym kontekście postrze-
gana jako długofalowy proces oparty na diagnozie społecznej prowadzonej 
w oparciu o metody jakościowe. Zwrócono uwagę na rolę i funkcję animatora, 
który winien być przygotowany do pracy w społeczności, realizować działa-
nia według wcześniej przygotowanych planów i poddawać efekty swojej pracy 
krytycznej refleksji. Dla usprawnienia komunikacji w zespołach osób realizu-
jących działania środowiskowe zaproponowane zostało budowanie systemu 
przepływ informacji. 

Superwizja narzędzia programu aktywności lokalnej wskazała na potrzebę 
wprowadzenia do polityki pracy ośrodka metody OSL, funkcjonowania 
ośrodka pomocy społecznej jako instytucji nie tylko społecznościowej, ale 
i jako kreatora polityki społecznej. Programy aktywności lokalnej powinny być 
traktowane jako uzupełnienie systemowej pracy w społecznościach  lokalnych. 

Wskazane jest określenie dalszej roli animatorów i opracowanie planów 
dalszej pracy ze społecznościami, w których realizowane były programy 
aktywności lokalnej. Superwizja ujawniła braki w zakresie wiedzy i kom-
petencji osób projektujących i realizujących programy aktywności lokalnej. 
Konieczne zatem wydaje się jest udzielanie stałego wsparcia edukacyjnego 
osobom pracującym ze społecznością lokalną w formie organizowania cyklicz-
nych spotkań merytorycznych ukierunkowanych na analizę działalności, poja-
wiających się trudności i wspólnego poszukiwania rozwiązań. 

Spotkania superwizyjne stwarzały płaszczyznę do refleksji i w jej efek-
cie do zmian. Przyjazna atmosfera podczas spotkań wpływała na otwartość 
superwizowanych, wzmacniała ich zaangażowanie, gotowość do reflektowa-
nia własnych doświadczeń. W omawianej praktyce superwizyjnym elemen-
tem było wspólne pochylenie się nad realizowanymi programami aktywności 
lokalnej, co stanowiło silny element pracy edukacyjnej. 

6. ZAKOŃCZENIE

Doświadczenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL potwier-
dzają potrzebę projektowania wsparcia i umożliwiania dostępności do metody 
superwizji osobom i instytucjom pomocy i integracji społecznej. Praktyka 
pokazuje niski poziom wiedzy na temat tej metody pracy. Dla poprawy spraw-
ności procesu, spotkanie superwizyjne winna poprzedzić rzetelna edukacja 
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odpowiadająca na pytania: czym jest, a czym nie jest superwizja? Znajomość 
metody wyeliminowałaby formułowanie błędnych oczekiwań w stosunku do 
superwizora, na przykład tego, że to on rozwiąże problem lub też będzie 
osobą, która może przekazać zespołowi negatywne informacje, czyli, że zre-
alizuje on zadania pozostające w kompetencjach samych pracowników, jak 
i osób zarządzających. Relacje superwizorów potwierdzają eliminowanie 
komunikowanych obaw ze strony superwizowanych po zapoznaniu z ideą 
superwizji. Co więcej w zdecydowanej większości zgłaszane było zapotrze-
bowanie na dalsze wsparcie w tej formie, nie ograniczane wyłącznie do pra-
cowników, ale również obejmujące wdrażanie tej metody pracy na poziomie 
instytucji i gminy. 

Analiza doświadczeń superwizyjnych ukazuje niewystarczającą gotowość 
lub brak gotowości do superwizji ze strony superwizowanych, czemu towa-
rzyszył brak pełnej informacji o idei czy też sensie spotkania, a skutkował 
na przykład: powtarzalną zmiennością tematów poddawanych superwizji, 
brakiem chęci uczestnictwa, przerywaniem udziału w spotkaniu czy bier-
nym oporem. Czynnikiem łagodzącym lub eliminującym opór i obawy przed 
superwizją wydaje się być dobrowolność uczestnictwa. Udzielanie wsparcia 
powinno wynikać z zapotrzebowania pracownika, który będzie miał dostęp-
ność do metody superwizji niezależnie od decyzji przełożonych. Doświadcze-
nie pokazuje, że komunikowany ze strony przełożonych obowiązek udziału 
bywa blokujący, wymaga poświęcenia dużej ilości czasu podczas spotkania 
na edukację, oswajanie z metodą, co skraca czas na właściwą pracę. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku zaplanowanych krótkich spotkań. Zapotrze-
bowanie na niezależną od przełożonych superwizję potwierdzało również 
ujawnianie się faktycznych problemów podczas spotkań bez udziału osób 
zarządzających. Dodatkowo sugerowało potrzebę umawiania się na spotkanie 
superwizyjne bezpośrednio z zainteresowanymi, ewentualnie z racji podległo-
ści służbowej po uzyskaniu zgody ze strony kierownictwa instytucji.

W planowaniu superwizji niezbędna jest dbałość o skład zespołów uczest-
niczących w spotkaniu oraz ich liczebność – maksymalnie do 12 osób. Większa 
liczba ogranicza swobodę, spontaniczność, naturalność, wpływa na napięcie 
czasowe oraz spadek zaangażowania jednostek. Przy zbyt dużej grupie super-
wizja zatracała dialogowy charakter i przyjmowała formę warsztatów.

Pożądane jest uwzględnienie w procesie superwizyjnym co najmniej 
kilku spotkań. Jednorazowe zdarzenie jest niewystarczające, szczególnie, że 
realizacja zadania ujawniła różne trudności i wiele zmiennych. Etapowość 
umożliwiłaby gruntowne rozpoznanie potrzeb, lepsze zdefiniowanie obszarów 
wsparcia oraz bieżący monitoring i analizę wdrażania rekomendacji wypra-
cowanych w toku superwizji. Kolejnym argumentem przemawiającym za eta-
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powym realizowaniem superwizji, wskazywanym jednocześnie jako trudność, 
jest początkowy brak zaufania, napięta atmosfera szczególnie w obecności 
przełożonego lub pracowników administracji. W tej sytuacji atutem było 
postrzeganie superwizora jako osoby z zewnątrz. 

Powtarzalność zagadnień poddawanych superwizji wskazuje na szcze-
gólną potrzebę wzmacniania kompetencji kadry zarządzającej ośrodków 
pomocy społecznej, w szczególności w obszarze zarządzania instytucją, pracy 
w zespole czy też partycypacyjnego modelu definiowania strategii. Jednocze-
śnie ukazuje zapotrzebowanie na posiadanie przez osoby prowadzące super-
wizję doświadczenia pracy w tego rodzaju instytucji. 

W przypadku superwizji organizowania społeczności lokalnej wsparcie 
powinno obejmować zarówno osobę organizatora społeczności lokalnej, jak 
i  jego otoczenie, instytucję oraz społeczność lokalną. Superwizja powinna 
mieć charakter wsparcia zarówno emocjonalnego, jak i merytorycznego – 
poprzez wprowadzenie pożądanych przez osoby superwizowane elementów 
edukacyjnych. Podkreślana przez superwizorów ważność superwizji doty-
czącej pracy w środowiskach wskazuje na potrzebę kontynuowania procesu 
wsparcia superwizyjnego w tych instytucjach, które dodatkowo obejmowałoby 
przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanych działań bądź ich braku. Koniecz-
nym wydaje się być informowanie o projektowanych zmianach w ustawie 
o pomocy społecznej w zakresie pracy metodą środowiskową, wzmacnianie 
zainteresowania pracą metodą OSL jako kwalifikowaną usługą świadczoną 
przez pracowników socjalnych, a także kształtowanie środowiska pracowni-
ków socjalnych – organizatorów społeczności lokalnej. 

Reasumując, wsparcie instytucji w pracy na rzecz aktywizacji i integracji 
społecznej w formie opartej na procesowym działaniu superwizji przyczynia 
się do poprawy funkcjonowania instytucji, wskazuje newralgiczne obszary 
do pracy, przez co zachęca do wykorzystywania tej metody w pracy zarówno 
przez pracowników, jak i całe instytucje.
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Dobre praktyki superwizyjne  
stosowane w Polsce

1. WPROWADZENIE

Superwizja pracy socjalnej jest realizowana w różnych instytucjach 
pomocy i integracji w Polsce od wielu lat. Różne były początki stanowiące 
impuls do zainicjowania superwizji w instytucji lub realizowanym projekcie, 
różne grupy profesjonalistów zostały nią objęte, skorzystano z różnych źródeł 
finansowania. 

W systemie pomocy społecznej działają profesjonalni superwizorzy, którzy 
we współpracy z superwizowanymi zespołami oraz kadrą zarządzającą insty-
tucją wypracowali własne modele superwizji, oparte na potrzebach i specy-
fice pracy zespołów. Reprezentują one różnorodne sposoby realizacji procesu 
superwizji, spełniają natomiast w pełni profesjonalne wymagania, opisane 
w modelach teoretycznych i praktyce superwizji w krajach, gdzie ta metoda 
nadzoru i wsparcia pracy socjalnej stosowana jest od wielu lat. 

Niniejsza prezentacja opisuje trzy różne praktyki superwizji, realizowane 
w województwie pomorskim w ciągu ostatnich kilkunastu lat w ośrodku 
pomocy społecznej, w projekcie systemowym oraz w projekcie superwizji dla 
kadry zarządzającej pomocy społecznej.

2. SUPERWIZJA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W SOPOCIE1

Superwizja jest realizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sopocie od dziewięciu lat. Została wprowadzona przez Dyrektor MOPS-u, 

1 Opis powstał na podstawie wywiadów indywidualnych z Dyrektor MOPS w Sopocie 
Anną Jarosz, superwizorami Aleksandrą Bachórz i Mariuszem Wilkiem oraz wywiadu grupo-
wego i ankiet przeprowadzonych wśród osób superwizowanych. Cytaty z wypowiedzi zazna-
czone zostały kursywą. 
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która jako organizator ośrodka pomocy społecznej wzięła udział w superwizji 
dla kadry zarządzającej, zorganizowanej po roku 1990, na bazie przemian 
organizacji pomocy społecznej w Polsce.

Dziesięciomiesięczna superwizja poza naszymi ośrodkami, kierowana do organizato-
rów pomocy społecznej była pierwszą przygodą z superwizją. Czuliśmy, że musimy wes-
przeć się w swoich zadaniach do wykonania. Natomiast nie mieliśmy pojęcia, jakie mogą 
być z tego korzyści. 

Superwizja była wtedy mało znanym sposobem pracy, więc udział w grupie 
superwizyjnej stwarzał szansę na poznanie nowoczesnych sposobów organiza-
cji w zakresie inwestowania zarówno w osoby pomagające, jak i zarządzające. 

Grupa składała się w większości z kadry zarządzającej. Bardzo intensywna praca 
stanowiła cenne doświadczenie dla organizatorów pomocy społecznej jako uczłowieczenie 
procesu pracy, wzmocnienie osób zarządzających i zadbanie o siebie. 

Doświadczenie to stworzyło szansę organizatorom pomocy społecznej na 
poznanie specyfiki superwizji jako metody oraz uzyskanie zawodowych i oso-
bistych korzyści.

Zdałam sobie sprawę, że innym ta metoda może również przynieść ulgę w codziennym 
funkcjonowaniu, dlatego na wniosek psychologów zatrudnionych w Punkcie Interwen-
cji Kryzysowej od razu odpowiedziałam, że jeśli oni widzą taką potrzebę, to ja zrobię 
wszystko. Poszukali osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i nawiązana została współ-
praca.

Własne doświadczenia osoby zarządzającej przełożyły się na sposoby 
zarządzania. Stworzenie szansy organizatorom pomocy społecznej stało się 
jednocześnie szansą dla pracowników. 

2.1. Wprowadzenie superwizji

Superwizja powinna być warunkiem wykonywania pracy tam, gdzie praca jest świad-
czona na rzecz człowieka. 

W Sopocie przed wprowadzeniem obowiązku superwizji grupa przedstawi-
cieli pracowników wyjechała do ośrodków, w których superwizja już funkcjo-
nowała. Tam poznali założenia, mieli możliwość porozmawiania z osobami, 
które już doświadczały superwizji. 

Najpierw przekonywaliśmy, że jest to niezbędne i słuszne. Przełożyło się to na doświad-
czenia tych, którzy byli i widzieli, po czym wprowadzaliśmy ją jako wartość wspólną dla 
nas i obowiązkową. Ale najpierw staraliśmy się przybliżyć ten instrument. Nie można 
powiedzieć, że od jutra będziecie brać udział w superwizji – koniec kropka, bo to może 
wywołać opór. 

Aktualnie w MOPS-ie są trzy grupy superwizyjne: w dziale pracy socjalnej, 
w punkcie interwencji kryzysowej i w grupie koordynatorów pieczy zastępczej. 
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Z punktu widzenia zarządzania zachowana jest odrębność zadaniowa tych 
grup. W systemie pomocy społecznej i wspierania rodziny oprócz MOPS-u 
jest grupa superwizyjna w domu dziecka, a w domu pomocy społecznej jako 
nowej jednostce, jeśli będzie taka potrzeba, będzie rekomendowana. Nie 
można zapominać o superwizji w instytucjach zamkniętych czy ośrodkach 
pracujących z osobami różnych grup wykluczenia społecznego.

O wyborze superwizora decyduje grupa, która składa wniosek do kierow-
nika. Zabezpieczenie warunków superwizji wolnej od nacisków polega na takim 
ułożeniu wzajemnej relacji pomiędzy kadrą zamawiającą superwizję, super-
wizorem i osobami superwizowanymi, żeby zapewnić tajemnicę superwizji.

Podsumowanie rocznej pracy polega na rozmowie osoby odpowiedzialnej 
za określony dział z superwizorem i dotyczy wskazówek co do organizacji 
i planu pracy na kolejny rok, przy zachowaniu tajemnicy grupy. 

Planowany jest rozwój oferty dla pracowników, poprzez stworzenie różnych 
poziomów superwizowania pracy – dla każdego pracownika obowiązkowa 
superwizja wewnętrzna i fakultatywnie, stosownie do potrzeb, możliwość 
udziału w superwizji zewnętrznej. 

Wprowadzenie superwizji w instytucji, jak każdy proces zmiany, wymaga 
czasu i cierpliwości. Bardzo ważny jest okres przygotowania, ponieważ nie 
wszyscy znają cele i mają potrzebę korzystania z superwizji, niektóre osoby 
odczuwają opór przed otwarciem się. 

Żaden przepis nie wprowadzi skutecznie superwizji w ośrodkach bez przekonania 
osoby zarządzającej o celowości oraz efektywności tej metody. Najpierw trzeba samemu 
być przeświadczonym, co superwizja daje pracownikom, osobom zarządzającym oraz fir-
mie. Trzeba podać pełną informację. Trzeba spróbować i doświadczyć tego, bo żadna osoba 
zarządzająca, która będzie wprowadzać superwizję nie będzie wiarygodna tak, jak osoby, 
które już czerpią z niej korzyści. 

W opinii dyrektor MOPS-u korzyści z superwizji dotyczą zarówno osób 
pomagających, przekładają się na doskonalenie pracy zespołowej i w rezulta-
cie podnoszą poziom funkcjonowania instytucji jak i jakość usług świadczo-
nych osobom korzystającym z pomocy. 

Efekty przekładają się na zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Inwestycja w czło-
wieka zwraca się kilkukrotnie. Znajdowanie rozwiązań siłami grupy buduje związki 
interpersonalne, które później przekładają się na następne projekty. Ludzie się poznają, 
znajdują podobne wartości, co powoduje, że dobierają się zespoły projektowe inicjujące 
inne działania nowatorskie. 

Superwizja przekłada się wprost na wzmocnienie siebie, rozwiązanie problemu, ale 
również na budowanie relacji partnerskich i sprawstwo. 

Jest to także proces demokratyzacji w zarządzaniu, czyli dyrektor nakreśla pewne kie-
runki w oparciu o pewne wartości i pewne otoczenie, natomiast przy doborze narzędzi 
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oddaje możliwość grupie wyjścia z propozycjami. To powoduje, że ludziom się lepiej pra-
cuje, bo mogą być współtwórcami rozwoju instytucji, a nie tylko wykonawcami. 

Uczestnictwo w superwizji zewnętrznej stwarza możliwość przepływu informacji, 
poszukiwania nowych rozwiązań w kontaktach ze światem zewnętrznym. Jest to wartość 
dodana. Myślę, że na tym polega istota, że superwizja to jest narzędzie wzmacniające 
samego pracownika, ale też wzmacniające całą instytucję.

Zmiana świadomości jest warunkiem podniesienia skuteczności w pomocy społecznej, 
poprzez dobór narzędzi i wzmocnienie ludzi. To ludzie swoimi emocjami pociągają za 
sobą innych, którym pomagają, a nie zasiłek i wysokość tego zasiłku.

2.2. Organizacja superwizji w Punkcie Interwencji Kryzysowej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

Cechą wyróżniającą sposób realizacji superwizji w sopockim PIK-u wynika 
z wielospecjalistycznej i wielokierunkowej pomocy oferowanej klientom. 

PIK w Sopocie zapewnia profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
związanych z doświadczaniem przemocy, obawy o zdrowie i życie, przeży-
waniem konfliktów w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy, straty bliskiej 
osoby, utraty sensu życia, bezradności oraz potrzeby wsparcia i zrozumienia. 
Pracownicy reprezentujący różne profesje (psychologia, pedagogika, prawo), 
udzielają pomocy w różnorodnych formach: 
– konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
– porady prawne,
– terapia krótkoterminowa,
– terapia długoterminowa dla osób po przebytej traumie lub nadużyciach,
– warsztaty i zajęcia rozwojowe,
– grupy wsparcia,
– warsztaty dla osób samotnie wychowujących dzieci,
– grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie2.

Wysokospecjalistyczny charakter podejmowanych działań, obejmujących 
zarówno interwencję jak i poradnictwo, psychoedukację i terapię, zdecydował 
o wypracowaniu autorskiego modelu superwizji, obejmującego różne obszary 
pracy zespołu. 

W PIK-u odbywają się dwa spotkania superwizyjne w miesiącu po dwie 
godziny, z przerwą wakacyjną. Założeniem jest podział na superwizję inter-
wencyjną i terapeutyczną. Osoby superwizowane przygotowując się do 
superwizji, układają sprawy pod kątem problemu, na bardziej interwencyjne 
i bardziej terapeutyczne. Wcześniej superwizja dotyczyła głównie terapii, lecz 

2 http://www.mopssopot.pl/pik 
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w pewnym momencie zespół zdecydował, że potrzebna byłaby wiedza inter-
wencyjna, która się różni od myślenia terapeutycznego.

Zgodnie z umową z dyrekcją, w ramach przeznaczonych środków, zespół 
wybiera superwizorów. Ważna jest stabilność, a możliwość wyboru tych 
samych superwizorów w kolejnych latach zapewnia zachowanie ciągłości, 
ponieważ często praca z osobami i rodzinami prowadzona jest w dłuższym 
okresie, zarówno w obszarze interwencyjnym, jak i terapeutycznym. 

2.3. Superwizorzy 

W obszarze interwencji zespół korzysta z pomocy specjalisty w dziedzi-
nie interwencji kryzysowej z wieloletnim doświadczeniem pracy w centrum 
interwencji kryzysowej. W obszarze pomocy terapeutycznej superwizorem jest 
psycholog – terapeuta w zakresie terapii systemowej. Poniżej przedstawione 
są refleksje obojga superwizorów, dotyczace koncepcji pracy, celów, przebiegu 
procesu superwizyjnego oraz efektów. Każdy z superwizorów reprezentuje 
inne podejście teoretyczne, przyjmuje inne założenia co do celów superwizji, 
pracuje też za pomocą innych metod. 

2.4. Superwizja w obszarze interwencji kryzysowej

Superwizja jest to spotkanie, gdzie każdy z uczestników ma szansę przyj-
rzeć się swojej pracy z dystansu, oczami innej osoby, po to żeby bardziej 
trzeźwo określić kierunki dalszej pracy. 

Pracuję z wieloma zespołami jako superwizor i w każdym zespole specy-
fika pracy wpływa na różną jakość superwizji. Niektóre zespoły są nastawione 
na badanie, analizowanie tego co się stało, inne będą parły ku rozwiązaniu, 
proporcje mogą być różne. Specyfika superwizji w PIK-u wynika z tego, że 
jest to ośrodek bardzo nastawiony na działania interwencyjne, więc pracow-
nicy często potrzebują tego, żeby dążyć ku rozwiązaniom. 

Mój pomysł na superwizję jest prosty i dosyć schematyczny. Osoba, która 
chce poddać swoją pracę superwizji opowiada o tym, na co napotyka w pracy. 
Mówi, co w pracy z klientem zostało już zrobione, w jaką stronę zmierza, 
czego jej brakuje oraz czego potrzebuje. Najczęściej osoby superwizowane for-
mułują swoje oczekiwania w taki sposób, że brakuje im pomysłów. Uważam, 
że to dobrze, że ludzie zadają sobie takie pytania, bo tylko wtedy można zna-
leźć odpowiedź. Dlatego w mojej propozycji jest najpierw poznanie sprawy, 
a później sprowokowanie takiej sytuacji, w której wszyscy uczestnicy mogą 
wygłosić swoje zdanie, po to, aby tych głosów było więcej. Podsumowaniem 
zazwyczaj jest takie zdanie osoby superwizowanej: „Acha, teraz już wiem”. 
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Ja jeszcze wolę się upewnić, prosząc o powtórzenie: „Co już wiesz? Jaki masz 
pomysł? Czy tobie to pasuje?” Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to ten frag-
ment pracy jest zakończony. Jeśli coś jest nie tak, jeśli ktoś mówi: „To jednak 
nie to” – szukamy dalej. W trakcie całej pracy każdy z uczestników może 
podpowiedzieć coś, wypowiedzieć się, jak widzi problem. 

Ponieważ jestem terapeutą krótkoterminowym, mój pomysł na superwizję 
wywodzi się z filozofii pomagania skoncentrowanej na rozwiązaniu, poprzez 
poszukanie sytuacji, które już zadziałały, które są skuteczne i robienie tego 
częściej. Aczkolwiek zdarzało mi się prowadzić spotkania superwizyjne róż-
nymi metodami, na przykład metodą zespołu samosuperwizującego się – 
reflecting team. Jest to ustrukturowana praca zespołu, zakładająca określony 
podział czasu, ról oraz etapów i tematów pracy. 

Jeśli chodzi o funkcje superwizji, to pierwszą z nich jest wsparcie pracow-
ników w trudach pracy.

Kolejna funkcja polega na usprawnianiu tego, co się dzieje w zespole. 
Zdarza się nierzadko, że zespoły lub szef zgłaszają zapotrzebowanie na super-
wizję pracy zespołowej – wiadomo, że na jakość pracy zespołu ma wpływ to, 
co się w nim dzieje, relacje pomiędzy uczestnikami. 

Jest jeszcze trzecia funkcja, dotycząca osobistych trudności. Uważam za 
błędne założenie, że wszystkich klientów musimy traktować tak samo, że 
nie możemy sobie pozwalać na emocje. Emocje, które nam towarzyszą, są 
ważne – jednego klienta lubimy bardziej drugiego mniej, jeden jest nam 
bliższy, drugi dalszy, jeden nas irytuje, a spotkanie z drugim nas cieszy. Te 
sprawy, które dzieją się w relacji pomiędzy osobą pomagającą a klientem 
też są ważne – nie mamy z nimi walczyć, skoro i tak się dzieją, nauczmy się 
z tego korzystać. 

Nie zgadzam się z poglądem, że superwizja pełni funkcję doradczą. Acz-
kolwiek to bardzo częste zjawisko, że uczestnicy proszą o radę. Odpowiadam 
wtedy: „Dobrze, powiem, co myślę, ale za chwilę”. Superwizor to nie guru, 
który przyjeżdża i wie wszystko. Musi mieć pojęcie, o czym mówi i doświad-
czenie w danym obszarze pracy. Owszem, może czasem udzielić informacji 
zwrotnej i powiedzieć, jak on to widzi, ale jego głównym zadaniem jest takie 
poprowadzenie spotkania, żeby zebrać to, co jest w zespole i wybrać to, co jest 
najkorzystniejsze. 

Superwizja jest dosyć trudnym spotkaniem dla uczestników, bo bardzo 
często jest spostrzegana jako miejsce, gdzie trzeba się przyznać do tego, co 
się robi źle. Ja absolutnie tak tego nie widzę. To jest miejsce, w którym warto 
powiedzieć o tym, co przyniosło dobry efekt, żeby to rozwijać. Czasami warto 
rozważyć to, co nie przynosi efektu, żeby szukać w zupełnie innym miejscu. 
Zazwyczaj rozwiązanie jest poza problemem. Rozwiązania nigdy nie znaj-
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dziemy tam, gdzie jest problem. Ja patrzę na superwizję w myśl zasady, że 
jeśli coś działa, to rób tego więcej, ale żeby sprawdzić, co działa to muszę o to 
zapytać, warto czasem to szerzej otworzyć.

Umowa pomiędzy superwizorem, osobami superwizowanymi a zlecenio-
dawcą wynika z tego, że superwizja jest usługą, którą superwizor świadczy 
zespołowi albo indywidualnej osobie. Pracodawca zleca wykonanie tej usługi, 
formalnie podpisujemy umowę na realizację cyklu superwizji w określonym 
czasie i wymiarze godzin. Nigdy jeszcze się nie spotkałem w umowie z okre-
śleniem celów superwizji w sposób sformalizowany. Być może dlatego, że 
zamawiający zakładają, że tak samo rozumiemy jej cele. 

Są zleceniodawcy, którzy składają zapotrzebowanie, aby porozmawiać 
z  zespołem na proponowane przez nich tematy. Opowiadam, że ja mogę 
zapytać zespół, czy chce o tym rozmawiać, lecz jeżeli szef mi mówi, o czym 
ma traktować spotkanie, to ja nie będę tego nazywał superwizją. Oczywiście, 
superwizja musi mieć przełożenie na efektywność i skuteczność podejmowa-
nych działań, ale jeśli zleceniodawca mówi mi, co mam osiągnąć to myślę, że 
osiągniecie tych celów leży w zakresie jego kompetencji.

Brakuje standardu sprawozdawania superwizji w pracy socjalnej. Kiedy 
pracowałem jako superwizor w innym obszarze, superwizja była raportowana 
w ten sposób, że z każdego spotkania wypełniałem dokument określający cel 
i temat spotkania. Raport był jawny dla osób superwizowanych i to było dla 
nich ważne – transparentność w trójkącie: superwizor – pracodawca – osoby 
superwizowane. Sojusz superwizyjny polega dla mnie na tym, że ja jestem 
kibicem zespołu, ja jestem dla nich. Owszem, to ma się przełożyć na efektyw-
ność i skuteczność działań, ale ja jestem dla nich. 

Zastanawiam się, jaki sposób sprawozdawania z superwizji byłby korzystne 
w pomocy społecznej. Czasami jednym z tematów są relacje ze zwierzchni-
kami, a w systemie hierarchicznym wszelkie niezadowolenie pracowników, 
wykazane gdzieś może stanowić realne dla nich zagrożenie, a na pewno pra-
cownicy tak to spostrzegają, więc tu trzeba zadbać o ich bezpieczeństwo. To 
może być trudne również dlatego, że większość ludzi spostrzega superwizję 
jako miejsce, gdzie trzeba się przyznać do błędów, porażek i bezsilności. 
Tu musi obowiązywać zasada dyskrecji – bardzo prosta i bardzo przydatna 
zasada. Kiedy osoby zlecające superwizję, najczęściej z troski o zespół, pytają 
czy po spotkaniu opowiem im, co się działo, odpowiadam, że standard jest 
taki, że nie. Wówczas, gdy takie pytania się zdarzą mówię, że umawialiśmy 
się na dyskrecję i to zawsze załatwia sprawę. Osoby superwizowane muszą 
mieć przekonanie, że tak faktycznie jest. 

Jeżeli dzieje się coś naprawdę niebezpiecznego, to sam sobie wypracowa-
łem taki standard, że mówię pracodawcy, żeby zwrócił uwagę np. na moty-
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wację zespołu, zadbania o dobro pracowników i nic więcej. Według mnie 
mówienie o osobach jest przekroczeniem granicy, mówienie o problemach, 
o zjawiskach jest dopuszczalne. Granicą tajemnicy są ewentualne przekro-
czenia prawa. 

Własnym kryterium ewaluacji, wskaźnikiem efektywności mojej pracy 
jest fakt, że jestem zapraszany do różnych zespołów, co znaczy, że jest ona 
skuteczna. Niedawno, jako jeden z uczestników spotkania superwizjnego 
usłyszałem takie zdanie: „To, co omawialiśmy i do jakich wniosków doszli-
śmy, nie sprawdziło się”. Mogłem odebrać to jako zarzut, pomyśleć, że coś 
się nie udało, że źle poprowadziłem superwizje, ale nauczono mnie zupeł-
nie innego sposobu pracy. Spytałem „Co zrobiłaś?”, na co osoba superwi-
zowana odpowiedziała: „ Jak zobaczyłam, że to nie działa, to pomyślałam 
o tym, żeby poszukać zupełnie innych rozwiązań”. I dla mnie to był sukces, 
dlatego że superwizja nie jest podawaniem gotowych recept na daną sytu-
ację. Superwizja, zwłaszcza cykl superwizyjny, ma wytworzyć pewien spo-
sób radzenia sobie z trudnościami, które się pojawiają. A tym sposobem 
jest poszukiwanie rozwiązań, nie tam gdzie jest problem, tylko gdzieś na  
zewnątrz. 

W pomaganiu drugiemu człowiekowi nasze działania są jak strzały. Osoby 
pomagające nie są wróżkami, tylko ich wiedza i doświadczenie trochę zawę-
żają pole strzału i zwiększają prawdopodobieństwa dobrego trafienia, dają 
większą szansę, żeby to była dobra decyzja. 

Jakie są blaski i cienie w pracy superwizora? Nie mam zwyczaju szukania 
trudności w pracy z drugim człowiekiem i ich definiowania. Widzę dużo wię-
cej blasków. Nie zgadzam się z poglądem, że człowiek uczy się na błędach, 
dlatego że uczenie się na błędach polega nie na wypracowywaniu rozwią-
zań, tylko unikaniu konsekwencji tych błędów. Kara nie zmienia postawy, 
tylko zmusza nas do działań zmierzających do unikania kary. Błędy wcale 
nas niczego nie uczą. Dopiero rozwiązanie uczy nas zmiany. To jest filozofia 
terapii krótkoterminowej. 

Mogę opisać jedną trudność w pracy superwizora. Pracując w różnych 
zespołach zdarza się, że nakładają się różne relacje: współpracy, zwierzchnic-
twa, zawodowych zależności, relacji koleżeńskich. Wtedy trzeba to wyjaśnić, 
nazwać i zawrzeć odpowiedni kontrakt lub nie wchodzić w relację superwi-
zyjną. 

Blasków superwizji widzę dużo więcej. Spotkania superwizyjne dla mnie 
samego są uczące, bo ja także pracuję w obszarze pracy socjalnej, nie tylko 
jako superwizor czy konsultant. Jak kilka osób wymienia poglądy wokół 
jakiejś sprawy to wtedy i moja „narzędziownia” się powiększa. Poza tym 
taką ludzką radością jest czasem informacja, że sprawy poszły inaczej niż to 
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omówiliśmy na superwizji, bo to świadczy o zaufaniu. Dużą radością jest też, 
kiedy ktoś mówi, że zrobił coś tak jak zaplanowaliśmy i to wyszło. Te korzyści 
są z obszaru zawodowego i ludzkiego, bo my nie jesteśmy maszynami. 

Bardzo często postrzega się superwizję jako jedyne narzędzie, które ma 
wesprzeć pracownika. To nie jest jedyne narzędzie, ono nawet nie jest najbar-
dziej istotne. Uważam, że najistotniejsze jest to, żeby system który ci pracow-
nicy tworzą był drożny, jasny i przejrzysty. Pracownik socjalny ma świadczyć 
dobrą usługę swojemu klientowi i on stara się zrobić to jak najlepiej. Ale żeby 
to osiągnąć, musi meandrować pomiędzy różnymi przepisami, wewnętrznymi 
zasadami i zależnościami, na co spala sporą część swojej energii, dlatego 
 często tematem superwizji jest to, jak poruszać się w systemie, żeby skutecz-
nie pomóc.

Mam też dobre doświadczenia w zakresie superwizowania kadry zarzą-
dzającej. Potrzeby kadry wynikają czasami z faktu, że zarządzający nie wyko-
rzystują tego, co już wiedzą, a czasami przyznają, że czegoś nie wiedzą i tu 
wyłaniają się obszary edukacji: jak zarządzać zespołami, jak budować system 
komunikacji i przepływu informacji w praktyce. Fakt, że zaczyna funkcjono-
wać superwizja dla kadry zarządzającej w obszarze pomocy społecznej jest 
dobrym sygnałem.

Metaforycznie rzecz ujmując superwizję dla pracowników pomocy spo-
łecznej można opisać następująco. Kiedy interwent, pracownik socjalny lub 
inny specjalista zaczyna pracą z klientem, to tak jakby wsiadł z nim do auto-
busu. Jedzie i patrzy na świat jego oczami i zastanawiają się razem, czy ten 
widok jest tym, który klient chce widzieć cały czas. Czasami wysiadają na 
przystanku i dokładniej przyglądają się, czy to jest ten moment, kiedy klient 
dalej chce jechać sam, a osoba pomagająca odchodzi z jego życia. Myślę, 
że superwizja jest też takim przystankiem, na którym sobie ten pomagacz 
wysiądzie, popatrzy na różne wiadomości, ogłoszenia, informacje i wybierze 
coś dla  siebie.

2.5. Superwizja w obszarze psychoterapeutycznym

Punkt Interwencji Kryzysowej w Sopocie osadzony jest w strukturze MOPS-u. 
Pracownicy PIK-u przeprowadzają różnego rodzaju działania, a spośród wielu warto 
wymienić działania interwencyjne oraz pracę z klientami przychodzącymi do Punktu 
po pomoc psychologiczną. Ponieważ są to działania wymagające innych strategii 
postępowania, praca PIK-u superwizowana jest przez dwóch superwizorów. Jeden 
superwizor zajmuje się działaniami interwencyjnymi, drugi przygląda się relacji z klien-
tem w sytuacji pomagania. Uważam za bardzo cenne to, że takie rozdzielenie było  
możliwe.
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Spotkania superwizyjne odbywają się raz w miesiącu, trwają 2 godziny. Sesja 
zaczyna się od zebrania listy zapotrzebowań, dzielimy czas na poszczególne sprawy i po 
kolei odnosimy się do nich. Superwizora obowiązuje zachowanie tajemnicy w zakresie 
treści superwizji i spraw klientów.

Superwizor nie uczestniczy bezpośrednio w spotkaniu psychologa z jego klientem – 
ograniczeniem jest tajemnica relacji i możliwość jej zakłócenia. 

Potrzeby osób superwizowanych; tematyka superwizji. Przebieg procesu 
superwizyjnego.

Pracownicy PIK oczekują ode mnie pomocy w zrozumieniu sytuacji klienta i swojej 
z nim relacji. Wraz z pracownikami analizujemy moment przyjścia klienta do Punktu, 
odczytujemy jego potrzeby, staramy się rozpoznać i zrozumieć jego sytuację, odnosząc się do 
historii życia klienta oraz do historii sięgania przez niego po pomoc, sprawdzamy, także 
czy sytuacja klienta wymaga interwencji, czy raczej innej pomocy, w tym psychologicznej. 
Podczas superwizji nie zajmujemy się interwencją, tym jak interweniować (to jest przed-
miotem umowy z drugim superwizorem). 

Innym tematem pojawiającym się podczas superwizji jest relacja z klientem. Przyglą-
damy się temu, co się w niej pojawia po stronie superwizowanego: jakie myśli, uczucia 
i ograniczenia w relacji on obserwuje. 

Klientami PIK są najczęściej osoby w kryzysie, którym na wstępie potrzebne jest 
wsparcie, pomoc w zrozumieniu sytuacji w jakiej się znaleźli i pomoc w rozpoznaniu 
własnych zasobów. Dopiero w drugiej kolejności należy dokonać diagnozy, jakiej innej 
pomocy, w tym i psychologicznej, te osoby potrzebują. Ważne jest, aby po spotkaniach 
konsultacyjnych móc klientowi przedstawić wstępną diagnozę jego stanu i propozycję 
pomocy. W zależności od rozpoznania sytuacji życiowej i psychologicznej klienta tera-
peuci proponują różne rodzaje pomocy: wsparcie, poradę, terapię długo- lub krótkotermi-
nową, inne leczenie specjalistyczne. Konstruowanie oferty pomocy jest ważnym elementem  
superwizji. 

Konieczne jest, aby podczas superwizji znalazło się miejsce na różne emocje przeży-
wane w relacji z klientami. Często spotykamy się w Punkcie z bardzo dramatycznymi 
sytuacjami, z ludźmi w kryzysie. Musi być więc miejsce na emocje klientów i pracow-
ników, aby mogły się one wydobyć, aby zostały określone. Emocje są i będą przeżywane, 
ale ważne jest, aby być ich świadomym w sytuacji pomagania, bo inaczej przeszkadzają 
myśleć, zakłócają spostrzeganie i ocenę rzeczywistości. Najtrudniejsze momenty dla osób 
pomagających dotyczą radzenia sobie z bezradnością. Pozwolę sobie na bardziej ogólną 
uwagę: instytucje systemu pomocy mają tak dużo zadań, że często „muszą” przeżywać 
bezradność czy bezsilność. Ważne jest wtedy określenie granic swoich możliwości, ale też 
i uznanie, że osoby czy rodziny, którym pomagamy mają też swoje granice, które trzeba 
uwzględnić, że potrzebują one czasu i właściwych warunków, aby mogły przyjąć pomoc, 
zmienić się. Myślę, że jeśli obszar bezradności nie jest określony i zaakceptowany, to 
może wzmacniać tendencje do omnipotencji pracowników i w konsekwencji prowadzić do 
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„wypalenia” zawodowego. Wobec tego istotnym aspektem superwizji jest rozpoznawanie 
i właściwe radzenie sobie z bezradnością.

W czasie superwizji jest też miejsce na edukację, np. z zakresu diagnozowania klien-
tów, dynamiki systemu rodzinnego, procesu terapii.

Inna ważna funkcja superwizji to potrzeba rozmowy i wspólnego myślenia. W takich 
miejscach, gdzie tradycja, przyzwyczajenie czy przepisy określają, że należy coś zrobić, 
istotą pomocy jest działanie (dać zapomogę, coś zorganizować, przynieść). Moim zdaniem 
natomiast ważne jest też stworzenie przestrzeni, w której można zastanawiać się, myśleć, 
starać się zrozumieć. Tak rozumiem potrzebę istnienia grup superwizyjnych w  pracy 
socjalnej: zrobić miejsce na to, aby się zatrzymać, pomyśleć, zrozumieć…

Efekty superwizji to pojawienie się nowego zrozumienia, poczucie głębszego wglądu 
w istotę problemu, rozwój relacji psycholog – klient pozwalającej rozwinąć się klientowi. 
Ważne dla mnie są też te zmiany, które wiążą się z rozwojem zawodowym i osobistym 
uczestników superwizji, np. rozpoznanie swoich zasobów i ograniczeń.

Metody pracy
Metody pracy opierają sie głównie na rozmowie, analizie procesu grupowego. Two-

rzymy przestrzeń po to, aby każdy mógł się podzielić swoimi myślami, uważam bowiem, 
że myślenie o kliencie, którego problem przyniósł na superwizję pracownik jest bardzo 
ważne. Zakładam też, że problem klienta może w jakiś sposób odzwierciedlać się w sytu-
acji grupowej – wobec tego zbieram informacje od uczestników superwizji, jak przeżywają 
i jak widzą sytuację omawianego klienta i psychologa. Śledzę sposoby myślenia, widzę 
jak postępuje proces, jak odtwarzamy sytuację klienta, nad którą pracujemy, jak wyłania 
się zrozumienie.

Na pewno też jest istotne, żeby widzieć klientów PIK-u w kontekście: po pierwsze 
ich sytuacji rodzinnej, a po drugie, żeby widzieć sytuacje pomagania im także w kon-
tekście całego systemu pomocowego. Moje wyczulenie na te dwa konteksty wynika z tego, 
że jestem terapeutą rodzinnym i pracuję z rodzinami opierając się o praktykę i  teorię 
systemów. Zdarza się, że osoby, o których rozmawiamy na superwizji, korzystają z pomocy 
w różnych miejscach w danym systemie. Kiedy te miejsca nie są ze sobą powiązane, 
tworzy się pole do „rozgrywania” problemu przez klienta, a nie do właściwego jego roz-
wiązania. Dotyczy to szczególnie klientów posiadających deficyt uniemożliwiający psy-
chologiczne zrozumienie i opracowanie swojej sytuacji. Myślę, że widzenie problemu 
klienta w kontekście obu systemów: rodzinnego i pomocowego może pomóc zrozumieć 
istotę konfliktu, problemu danego klienta, ale też skutecznie wykorzystać zasoby systemu  
pomocowego. 

Uważam, że teoretyczna baza myślenia systemowego mogłaby być bardzo użyteczna w 
różnych instytucjach pracy socjalnej, które często są ze sobą niepowiązane. Jeśli w systemie 
pomocy między jego elementami nie ma połączeń, nie ma komunikacji, to pracuje on nie-
efektywnie. Klientom zaś niestety umożliwia odtwarzanie i powtarzanie traumy, a wtedy 
ich zasadniczy konflikt może nie zostać ujęty. 
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2.6. Osoby superwizowane 

Spośród wartości w superwizji dla zespołu PIK członkowie zespołu wymie-
niają: zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, tolerancję i nienarzucanie goto-
wych rozwiązań.

Najważniejsze jest rozumienie tego, że to jest coś dla nas, co nas rozwija, pomaga, 
odbarcza, jest dla nas edukacją, w pewnym sensie jest nadzorem kogoś bardziej doświad-
czonego. Nawet jeśli na superwizję przychodzi się ze swoimi problemami, to wiemy po co 
to jest i chcemy z tego korzystać.

Oceniają sposób realizacji superwizji jako wolny od nacisków:
Nie ma żadnego nacisku, żadnego sprawdzania, weryfikowania, co kto powiedział, 

absolutnie. (…) Przez tyle lat, ile tu pracuję, nigdy się nie zdarzyło, żeby coś wyszło na 
zewnątrz. Dyrekcja nie pyta, nie naciska, oddaje to nam: to jest wasza rzecz, to jest ele-
ment waszego profesjonalizmu, zupełnie niezależny od struktury organizacyjnej. 

Pracownicy mają przekonanie, że superwizorzy bardzo mocno trzymają 
granice. Wcześniej, przy innej strukturze organizacyjnej, było trójstronne 
porozumienie, dotyczące tego, co kierownik omawia z superwizorem, a czego 
nie, jakie informacje wychodzą poza zespół, a jakie nie. Kierownik wiedział, 
czy wszystko idzie do przodu, a z drugiej strony tajemnica superwizji pozo-
stawała nienaruszona.

W superwizji uczestniczy koordynator zespołu, dlatego ważną wartością 
jest to, że wszyscy wiedzą, że są tu po to, żeby rozmawiać o problemach, a nie 
ukrywać je. Panuje taka kultura organizacji, że każdy sobie zdaje sprawę, że 
kiedy ktoś mówi, że nie wie, to potrzebuje wsparcia.

Nie jest dla nas blokujące ani stresujące to, że mamy problemy, wiemy, że nasz kierow-
nik to rozumie i nie będzie wytykał nam błędów. Czasem się słyszy, że nie wszędzie tak 
jest. Superwizja bywa traktowana jako rodzaj kontroli, krytyki, oceny, testowania. 

Ceniona jest tolerancja rozumiana jako zgoda superwizorów na to, że 
każdy może pracować w innym modelu, ale można się porozumieć, znaleźć 
wspólny język, żeby szukać odpowiedzi na problem. 

Nie ma przekonywania o tym, że należy iść jakąś jedną drogą. Jest to bardziej poka-
zanie, że w tym modelu możemy zrobić tak, w innym inaczej.

Edukacja następuje w naturalny sposób – jest to uczenie się od siebie 
nawzajem, które odbywa się przy okazji omawiania różnych spraw.

Dużo nauczyłam się od poszczególnych osób w zespole. Wszyscy cały czas podnosimy 
swoje kwalifikacje, przywozimy wiedzę z zewnątrz i dzielimy się nią podczas omawiania 
konkretnych spraw, więc ta edukacja jest wzajemna. 

Uczymy się także słuchając, jak inne osoby rozwiązują swoją trudność. Bywa też, że 
w trakcie superwizji dowiadujemy się o jakimś ciekawym artykule. Jest to pogłębienie 
superwizji o wiedzę i lepsze rozumienie, łączenie praktyki z wiedzą. 
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Z drugiej strony bardzo cenne jest to, że jedna osoba mówi o swoim pro-
blemie, a cały zespół jest włączony, zwłaszcza w superwizji odnośnie spraw 
interwencyjnych. 

Każdy z nas się wypowiada i rzeczywiście negocjujemy pomiędzy sobą, przy obecności 
superwizora. To jest nasze zespołowe spotkanie, bardzo jednoczące zespół w działaniu, bo 
znamy swoje przypadki, konsultujemy je między sobą i każdy z nas ma jakąś wiedzę na 
temat zdarzenia czy interwencji. 

Najbardziej jest to widoczne w superwizji interwencyjnej, kiedy szukamy różnych 
pomysłów, dzielimy się zadaniami, bo bywają przypadki rodzin, w których jest zaanga-
żowanych kilka osób z zespołu, sprawdzamy przy wsparciu superwizora, które wyjście 
będzie najlepsze. 

Sojusz superwizyjny polega na wzajemnym porozumieniu, że to jest układ, 
w którym mamy się uczyć i wspierać, że jest to relacja partnerska, ale także 
relacja nauczycielska

Ja przychodzę z pytaniem, a nauczyciel ma podpowiedzi, wskazówki. Mamy sojusz 
polegający na dzieleniu się swoim doświadczeniem, mamy wspólny cel rozwojowy.

Superwizora traktuję jak członka zespołu, który pracuje z nami, a jednocześnie to jest 
ktoś w tej relacji trochę wyżej, w funkcji bardziej nauczycielskiej, kto wspiera, ma większe 
doświadczenie i komu zadaję pytania. Ktoś pomiędzy mistrzem i partnerem.

Superwizor jest troszkę wyżej, ale nie jest tak, że ja się boję coś powiedzieć i zostanę 
skrytykowana. Poczucie bezpieczeństwa jest ważne, że się nie wstydzę, że czegoś nie wiem, 
bo chcę się dowiedzieć, mieć jakiś inny pomysł, inne światło. Nie od razu gotową odpo-
wiedź, ale żeby spojrzeć pod innym kątem. To nie byłoby możliwe, gdyby człowiek czuł się 
oceniany. Czasem opowiadam o jakimś przypadku z poczuciem, że wszystko poszło źle, 
a superwizja pozwala zobaczyć to, co poszło dobrze z innej strony.

Superwizor to ktoś, kto wie więcej, ale nie pokazuje tego z góry, tylko w sposób zapra-
szający do współpracy.

Superwizor z doświadczeniem w pomocy społecznej oraz doświadczeniem terapeutycz-
nym, łączący teorię z praktyką, który pomaga nadawać znaczenia, identyfikować i nazy-
wać faktyczne problemy.

Każdy z superwizorów ma inny warsztat pracy. Przy superwizorze, który zajmuje się 
interwencją, czuję się bardziej jak w zespole, bliżej partnerstwa. Natomiast jeśli cho-
dzi o  superwizję, podczas której omawiamy przypadki terapeutyczne, więcej potrzebuję 
mistrza, jego kompetencji.

Podział na superwizje terapeutyczną i interwencyjną jest bardzo ważny, pomaga 
porządkować sprawy.

Przebieg sesji superwizyjnej wypracowany został w trakcie eksperymen-
towania, próbowania różnych metod, ale na ogół sesja przebiega według 
schematu: sprawdzenie jakie są sprawy; na ile są one ważne; podział czasu 
i omówienie dwóch do trzech przypadków. Przy sprawach interwencyjnych 
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często kończy sięto konkretnym planem: co jest do zrobienia? Jakie kroki 
podjąć? Jak podzielić zadania? Osoba superwizowana stwierdza, że naprawdę 
wie co zrobić, jak to rozegrać. W superwizji terapeutycznej chodzi o poszerze-
nie rozumienia, głębszy wgląd w relację terapeutyczną, czasami są konkretne 
pomysły na interwencję.

Czasem superwizor dopytuje: „czy to wystarczy, czy to jest odpowiedź, czy jeszcze czegoś 
potrzebujesz?” To się czuje, że sprawa jest wyjaśniona.

Tematyka superwizji w PIK-u obejmuje wszystkie obszary z zakresu inter-
wencji kryzysowej, wokół tematu kryzysu: samobójstwa, żałoba, depresje. 
Temat związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przewija się naj-
częściej i często interwencje podejmowane w terenie są związane z odbiera-
niem dzieci. Wychodzenie w teren jest trudną sprawą, niewiele ośrodków to 
robi, w Sopocie od lat wypracowywany jest własny eksperymentalny model 
sposobów pracy w terenie – tam się dużo dzieje, co potem jest poruszane na 
superwizji. 

Osobnym tematem jest przyglądanie się temu, co się z dzieje z terapeu-
tami w tej pracy, jakie są ich reakcje, jakie są relacje z klientami oraz funk-
cjonowanie w zespole.

Superwizja zespołowa przynosi nam same korzyści, bo ta praca jest tak obciążająca 
i tak wikła nas w różne sytuacje i emocje, że często wylewamy je wobec kogoś, kto może 
nie chcieć uczestniczyć. Podczas superwizji mamy czas dla siebie i mówimy o tym, jak 
się czujemy w zespole. To jest trudny proces i wymaga czasu. Jedno spotkanie superwi-
zyjne posuwa nas do przodu, a za jakiś czas się cofamy. Mimo wszystko jesteśmy otwarci, 
chcemy tych zmian i chcemy pracować nad sobą, bo zdajemy sobie sprawę, że to co się 
z nami dzieje zostaje przenoszone na klienta. 

Najważniejsze funkcje superwizji to rozwój zawodowy oraz wsparcie emo-
cjonalne ze strony superwizora i zespołu. Osoby superwizowane tak opisują, 
czym jest dla nich superwizja:

Dużym wsparciem, czymś fajnym, co mi daje dużo, bez niej trudno już byłoby praco-
wać. Myślałam, że to będzie ocenianie moich kompetencji, ale to się szybko zmieniło. To 
na pewno nie jest ocena.

Bezpieczną przestrzenią dla rozwoju. Superwizja zmieniła moje rozumienie nauki 
i uczenia się w relacji z nauczycielem. Jest to inna relacja niż ta obowiązująca w systemie 
edukacyjnym, polegająca na wzajemnym rozumieniu i wspólnym celu, zupełnie inny typie 
relacji, bezpiecznej nauki.

Wyjściem kiedy czuję że się zapętliłam, zmianą perspektywy. Jak jest trudno albo nie 
widać drogi superwizja jest cofnięciem się o kilka kroków, żeby się rozejrzeć i zobaczyć 
różne rozwiązania.

Jest fajnym momentem na zastanowienie się, na który się czeka. Dobrym momentem 
w pracy zawodowej.
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Wzmocnieniem, pełni funkcją scalającą zespół oraz wzmacnia nasze zasoby osobiste.
Wzrostem samoświadomości w pracy z klientem.

2.7. Podsumowanie

Model superwizji sopockiego PIK-u sprawdza się w praktyce – jest uza-
sadniony przez superwizorów, ceniony przez zespół i zaakceptowany oraz 
uprawomocniony przez osoby zarzadzające ze względu na jego efektywność 
w funkcjach wsparcia i edukacji osób superwizowanych. Jest także zgodny 
z rekomendacjami, zalecającymi umożliwienie korzystania z pomocy różnych 
specjalistów w procesie superwizji. Członkowie zespołu podkreślają efekt 
synergii, kiedy te same problemy mogą zostać przepracowane w ramach 
różnych systemów interpretacyjnych – umożliwia to poszerzenie perspektywy 
widzenia, zapewnia szeroki, wieloaspektowy ogląd podejmowanych spraw. 

Osoby zarzadzające widzą w takim systemie organizacji superwizji narzę-
dzie wzmacniające samego pracownika, ale także całą instytucję.

Sopockie doświadczenie pokazuje, że dla kadry zarządzającej ważne jest 
stworzenie możliwości korzystania z superwizji zewnętrznej, w gronie osób na 
tym samym poziomie w systemie, aby mogły w sposób wiarygodny i skuteczny 
wprowadzać superwizję w swoich instytucjach.

3. SUPERWIZJA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM  
„RODZINA BLIŻEJ SIEBIE”3

Projekt „Rodzina bliżej siebie”4 był realizowany w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gdyni w latach 2008–2013. Głównym celem projektu 
było „zwiększenie społecznie akceptowalnej aktywności życiowej osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym”5. 

Projekt wprowadził nową jakość pracy – asystenturę rodzin. Asystowanie 
jest metodą opartą na silnej indywidualizacji i podejmowaniu wysoko wyspe-
cjalizowanej pracy z rodziną w kierunku prewencji, interwencji i integracji.

3 Opis powstał na podstawie wywiadu indywidualnego z koordynatorką projektu Kata-
rzyną Łangowską oraz wywiadu grupowego wśród osób superwizowanych. Cytaty z wypowiedzi 
zaznaczone zostały kursywą. 

4 Projekt systemowy „Rodzina bliżej siebie” współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 

5 Informacje o projekcie na stronie www.rodzinablizejsiebie.pl
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Założenia projektu postawiły bardzo wysoko poprzeczkę wymagań wobec 
pracowników pełniących rolę asystenta rodziny. Do ich obowiązków należała 
realizacja pracy z rodziną od rozpoznania jej potrzeb, poprzez opracowanie 
i prowadzenie kontraktów socjalnych, po podjęcie wszelkich działań zmie-
rzających do poprawy sytuacji rodziny (Łangowska, 2011, ss. 12–13). Rola 
asystentów w projekcie zakładała znaczne zintensyfikowanie pracy socjalnej 
wobec klientów pomocy społecznej. Pracownicy socjalni pełniący rolę asysten-
tów zostali doskonale przygotowani, wykształceni w szkołach pracy socjalnej, 
po dodatkowym szkoleniu z zakresu kontraktu socjalnego, po szkoleniach na 
temat pracy na zasobach, ale żeby dotrzeć do zasobów trzeba było przejść 
przez etap kłopotów.

3.1. Wprowadzenie superwizji do projektu

Skąd wziął się pomysł na superwizję w projekcie – opowiada koordyna-
torka projektu: 

Pierwszym zadaniem asystentów była bardzo szczegółowa diagnoza rodziny, dojście 
do przyczyny problemów, które zaczęły się namnażać w rodzinie i doprowadziły do tak 
trudnej sytuacji, że groziła odebraniem dzieci z domu. Ludzie się otwierali – to wiązało 
się z tak głębokim wejściem w cudze życie, że pojawiły się wśród asystentów tendencje do 
brania problemów rodzin na siebie, do roztaczania opieki, do współuzależnienia wręcz. 
Pracownicy przestali spać, funkcjonować prawidłowo, dziewczyny przychodziły z terenu 
zapłakane, strasznie dużo emocji się z tym wiązało. My tego nie przewidzieliśmy na eta-
pie planowania projektu. Na początku projektu nikt nie wiedział jak to będzie, mieć nie 
70 klientów a 5 rodzin. 

Głębokie wejście w sytuacje życiowe rodzin już w ciągu pierwszego mie-
siąca stworzyło ogromne obciążenia emocjonalne wagą i rozmiarem rozpozna-
nych problemów. Okazało, że aby pomoc była skuteczna pracownik socjalny 
musi stać mocno na nogach i trzeźwo oceniać sytuację. Koordynatorka, której 
zadaniem było dostarczanie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego zespo-
łowi asystentów, wobec sygnalizowanych przez nich potrzeb, już po miesiącu 
uznała, że konieczne jest włączenie profesjonalnego superwizora. Środki na 
realizację superwizji, która nie została początkowo zaplanowana w projekcie, 
zapewniła dyrekcja z budżetu MOPSu. Zatem pierwszą funkcją, jaką pełniła 
superwizja w gdyńskim projekcie było wsparcie emocjonalne asystentów.

3.2. Organizacja superwizji 

Gdyński model superwizji tworzony był w odpowiedzi na potrzeby chwili, 
intuicyjnie, na wyczucie: 
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Na początku sami nie wiedzieliśmy, ile superwizji będzie potrzeba, nie było wtedy 
wypracowanych standardów superwizji pracy socjalnej. W naszym MOPS około 10 lat 
temu dostrzeżono potrzebę zorganizowania superwizji dla pracowników socjalnych, była 
ona jednak realizowana przez osoby zatrudnione w ośrodku. Kiedy koleżanki z pracy 
miały być superwizorkami na polecenie dyrekcji, opór w grupie był tak duży, że uczestni-
kom trudno było otworzyć się i zwierzać z problemów w pracy. Biorąc pod uwagę tamto 
doświadczenie uznano, że pracownik danej instytucji jest uwikłany w różne układy i nie 
do końca może być superwizorem, który ma swoje zdanie z zewnątrz. 

Zaproszono więc do współpracy Panią psycholog z zewnętrznego ośrodka, 
która podjęła się tego zdania i realizuje je do dziś. W kolejnych edycjach 
superwizja była już integralnym elementem projektu, a jej organizacja 
i sposób realizacji zaplanowano w oparciu o potrzeby asystentów, przy ich 
aktywnym udziale. Zaraz w drugim roku dołączono możliwość korzystania 
z  superwizji indywidualnej. Pierwsza superwizja indywidualna miała miej-
sce, kiedy po raz pierwszy dziecko zostało odebrane z rodziny i umieszczone 
w placówce. Wówczas asystent oraz cały zespół musieli się odnaleźć w sytu-
acji, bo chociaż nikt nie miał wątpliwości, że podjęto słuszną decyzję, to 
trudno było się pogodzić z tym, że mimo ciężkiej pracy nie udało się uchronić 
dziecka przed placówką.

Cele pracy superwizora zostały określone jako: uświadomienie jakości 
oddziaływania asystentów na klientów i wzajemnie; określenie własnych 
zasobów asystenta w kontakcie z klientem oraz jak te zasoby efektywnie 
wykorzystywać w pracy; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Superwi-
zor wyłaniany jest w drodze konkursu. Wymagania stawiane superwizorom 
obejmują:
1. Wykształcenie wyższe psychologiczne.
2. Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z klientami ośrodków pomocy 

społecznej i we współpracy z pracownikami socjalnymi. 
3. Dobra znajomość metod superwizyjnych (udokumentowany co najmniej 

1 rok prowadzenia superwizji z pracownikami socjalnymi).
4. Umiejętność odniesienia wiedzy z zakresu superwizji do praktyki działal-

ności zawodowej pracownika socjalnego/asystenta rodziny.
5. Doświadczenie w pracy z grupą (udokumentowane co najmniej 2 lata pro-

wadzenia zajęć grupowych, superwizji, treningów itp.).
6. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja 

pracy.
Sesje superwizyjne odbywają się raz w miesiącu w dwóch zespołach 10 oso-

bowych. Jednorazowe spotkanie obejmuje minimum 2 godziny w formie pracy 
grupowej i w zależności od potrzeb 1–2 godziny konsultacji indywidualnych. 
W razie dodatkowej potrzeby superwizor udziela konsultacji indywidualnych, 
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które powinny się odbyć w ciągu jednego dnia roboczego od telefonicznego 
zgłoszenia. Ponadto, superwizor bierze udział w diagnozowaniu i planowaniu 
rozwiązań w przypadku sytuacji konfliktowych i kryzysowych oraz prowadze-
niu wsparcia psychologicznego z zakresu spraw zawodowych pracowników6.

Udział w superwizji jest obowiązkowy, jednak w opinii koordynatorki 
przeważa motywacja wewnętrzna, wynikająca ze świadomości, że trzeba się 
ratować i oddać komuś część odpowiedzialności. Sytuacje związane z przepra-
cowaniem oporu pozostają w gestii superwizora. Odbyte spotkania dokumen-
towane są na podstawie listy obecności. 

Relacje w trójkącie: instytucja zamawiająca superwizję – superwizor – 
osoby superwizowane zostały określone od samego początku. Koordynatorka 
nie pozyskuje od superwizora żadnych informacji na temat tego, o czym się 
rozmawia podczas sesji superwizyjnych. Zapewnia to osobom superwizowa-
nym poczucie bezpieczeństwa i zaufania oraz chroni sojusz superwizyjny.

Na potrzeby sprawozdania dla kadry zarządzającej przedstawiana jest 
tematyka superwizji. Z drugiej strony, kiedy pracownicy zgłaszają zapotrzebo-
wanie na pogłębienie wiedzy na jakiś temat, związany np. z ochroną zdrowia 
psychicznego, superwizor jest proszony o przygotowanie części edukacyjnej. 

Cechą szczególną organizacji superwizji w gdyńskim projekcie, związaną 
często z interwencyjnym charakterem działań, jest wypracowana po latach 
pracy, nielimitowana i praktycznie natychmiastowa (z dnia na dzień) dostęp-
ność superwizji indywidualnej. 

Ewaluacja superwizji odbywa się na podstawie opinii pracowników doty-
czących zaspokojenia ich potrzeb oraz realizacji celów zawodowych. W opinii 
koordynatorki: Asystentki są zadowolone ze wsparcia pani superwizorki, szczególnie 
w momentach podejmowania trudnych decyzji. Od nadmiaru wiedzy o rodzinie czasem 
trudno jest odróżnić, co jest ważne, a co nie i wówczas wsparcie tego zewnętrznego oka, 
którym jest superwizor, bardzo im pomaga uszeregować wagę spraw. Czasem asystentki 
są zmęczone tą pracą. Poziom wyznań ludzi, do którego się dociera jest tak głęboki, że 
to trzeba gdzieś przerobić. Ogląd tematu ze strony osoby niezależnej, niezaangażowanej, 
zewnętrznej pomaga ocenić, co jest ważne, co zatrzymać w głowie, co wyrzucić. 

3.3. Superwizorzy 

Założenia przyjęte przez superwizora wynikają ze specyfiki wypracowa-
nego w Gdyni modelu asystentury jako intensywnej pracy socjalnej. Zakłada 
się głęboko relacyjną pracę socjalną opartą na pozostawaniu w nieustannym 

6 Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy usługi superwizji dla pracowników projektu 
„Rodzina bliżej siebie” na okres: maj 2012 – grudzień 2013 r.
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dialogu z rodziną. Jednocześnie jest ona wieloaspektowo osadzona w warun-
kach otoczenia lokalnego i instytucjonalnego. 

Superwizor podkreśla umocowanie pracy socjalnej w wymiarze wartości: 
respektowania praw i wartości jednostki, jej indywidualności, prawa wyboru, 
prywatności, granic niezależności, godności, szacunku, partnerstwa, uznania, 
dyskrecji i poufności. Superwizja jest ciągłym monitorowaniem zgodności 
podejmowanych działań z wartościami.

Specyficzna tematyka superwizji w projekcie „Rodzina bliżej siebie” 
dotyka różnych wymiarów pracy asystenta:
– dylematy związane ze sposobem nawiązywania więzi z rodziną: czy ma to 

być silny zwiazek czy doraźne interwencje?
– status działań potocznych, nieprofesjonalnych, intuicyjnych versus profesjo-

nalizacja zawodu asystenta rodziny,
– kierunki rozwoju zawodowego indywidualnych osób, rozwój kompetencji,
– współpraca ze specjalistami – możliwości i ograniczenia: czego można się 

spodziewać, jak stawiać pytania by uzyskać odpowiedź, jak się komuniko-
wać ze specjalistami?

– wymagania wobec asystenta ze strony wszystkich interesariuszy: jak im 
sprostać, gdzie i jak stawiać granice?

– samokształcenie – organizacja własnego proces uczenia się asystenta, 
samodzielne uczenie sie zorientowane na działanie i dojrzałość zawo- 
dową,

– obraz asystenta w oczach współpracowników: jak go kreować?
– integracja grupy asystentów w celu wypracowywania metod wzajemnego 

wsparcia i samopomocy,
– wypracowywanie profilu asystenta – jest to nowa rola zwodowa w polskim 

systemie pomocy społecznej, więc przedmiotem superwizyjnych sesji są 
różnice w pracy asystenta i pracownika socjalnego. 
Kontrakt superwizyjny oparty jest na ogólnych zasadach obowiązują-

cych w pracy z grupą. Ważną zasadą jest odróżnienie superwizji i terapii. 
Tematyka osobista jest podejmowana podczas sesji indywidualnych, jednak 
superwizja nie jest terapią, osoba superwizowana może uzyskać wsparcie 
i wskazówki do skorzystania z pomocy dostosowanej do jej potrzeb.

Przebieg sesji superwizyjnej jest uzależniony od wnoszonych problemów. 
Stosowane metody są zróżnicowane i elastycznie wprowadzane np. odgrywa-
nie ról, dyskusja moderowana, burza mózgów, techniki i metody grupowej 
pracy psychologicznej. 

Superwizor dokonuje ewaluacji na podstawie realacjonowanych przez 
osoby superwizowane wskaźników: poczucia stysfakcji z wykonywanej pracy, 
subiektywnie odczuwanego uczucia ulgi i spadku napięcia, subiektywnie 
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odczuwanego poczucia podwyższonych kompetencji, upewnienia się co do 
właściwego kierunku pracy, poczucia doskonalenia zawodowego, poprawy 
współpracy ze specjalistami, przełożonymi i współpracownikami. 

3.4. Osoby superwizowane 

W ramach organizacyjno-instytucjonalnych superwizji asystentki cenią 
szczególnie odpowiednią liczebność grupy superwizyjnej – maksymalnie 
10 osób, a także zapewnienie specjalnego czasu oraz wygodnych warunków 
lokalowych. Ważna jest cykliczność superwizji, ustalone z góry terminy oraz 
częstotliwość – raz w miesiącu, z przerwą na miesiące wakacyjne. Podkre-
ślają dobrowolność uczestnictwa oraz możliwość wyboru i zmiany superwi-
zora. Szczególnie odpowiadającą formą superwizji, ze względu na często 
interwencyjny charakter działań, jest możliwość skorzystania z niej na cito. 
Za fundamentalną zasadę przyjmują zachowanie tajemnicy na temat wszyst-
kiego, co dzieje się na superwizji, która obowiązuje zarówno członków grupy 
jak i superwizora. Bardzo pomocna jest możliwość skorzystania z superwizji 
indywidualnej.

Oprócz formalnych wymagań, sformułowanych w ofercie konkursowej, 
osoby superwizowane cenią sobie specjalne kompetencje superwizora oraz 
cechy relacji superwizyjnej. Superwizor jest osobą empatyczną, słuchającą, 
kreatywną i elastyczną, o wysokiej kulturze osobistej. W relacji superwizyjnej 
podkreślają wagę bazowania na zasobach osób superwizowanych, wsparcie, 
poczucie bezpieczeństwa, obiektywizm i elastyczność. Pojawiły się też ocze-
kiwania dobrej znajomości realiów pracy socjalnej przez superwizora, jak 
i możliwości korzystania z superwizji u osoby zupełnie „nieskażonej pomocą 
społeczną”. Relacja ta powinna opierać się na partnerstwie i otwierać na dal-
szą samodzielną refleksję. Powinna dawać poczucie odciążenia z problemu, 
odbarczenia z nadmiernego stresu.

Istotna z punktu widzenia asystentów tematyka superwizji skupia się 
wokół kilku obszarów:
– problemy organizacyjne w instytucji i zespole: dokumentacja, finanse, 

konflikty w zespole, relacje z przełożonymi, współpraca z koalicjantami;
– problemy rodzin: trudne sytuacje bytowe, prawne, psychologiczne, beha-

wioralne;
– kompetencje zawodowe asystenta: komunikacja interpersonalna, empatia, 

asertywność;
– odreagowanie emocjonalne: sposoby radzenia sobie ze stresem i napię-

ciem zawodowym, w razie potrzeby także w życiu osobistym;
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– wpływ pracy zawodowej na życie osobiste i rodzinne, wyznaczanie granic 
pomiędzy sferą zawodową i osobistą;

– w związku z innowacyjnym charakterem projektu istotne miejsce ma 
wypracowywanie nowych metod pracy oraz rozwój tożsamości zawodowej 
asystenta i budowanie prestiżu zawodu.
Asystenci wymieniają własne korzyści zawodowe i indywidualne oraz 

korzyści beneficjentów wynikające z tego, że ich praca poddawana jest super-
wizji7.

Tabela 1. Korzyści płynące z superwizji

Korzyści asystentów Korzyści beneficjentów

1.  Dzięki superwizji mniej przejmuję się moją 
pracą, nie biorę na siebie odpowiedzialności 
za błędy klientów. Czas poza pracą 
poświęcałam nadal klientom i rozwojowi 
zawodowemu, po superwizji przeznaczam 
go dla siebie i własnych przyjemności.

2.  Oczyszczenie. Rozważanie innych 
metod działania. Nierozmawianie 
o problemach klientów z domownikami. 
Inne spojrzenie na siebie i klientów. 
Poczucie bezpieczeństwa. Otrzymanie 
wsparcia. Dowartościowanie.

3.  Wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudności 
(nowe pomysły i spojrzenie na problem). 
Rozładowanie emocji.

4.  Dowartościowanie, odbarczenie, 
bezpieczeństwo.

5.  Podniesienie własnej wartości poprzez 
informacje zwrotne od grupy, zyskanie 
innego spojrzenia na pracę i własne 
możliwości.

6.  Odciążenie z problemu. Potwierdzenie 
prawidłowo obranej drogi lub 
zaprzeczenie. Otrzymanie rady w pracy 
z klientem, w kontaktach z przełożonym 
i współpracownikami. Pomoc w nabraniu 
dystansu do spraw zawodowych.

1.  Omawianie trudnych przypadków  
pomaga znaleźć więcej możliwości 
rozwiązań trudnych sytuacji  
rodzinnych.

2.  Oczyszczenie, którego doświadcza 
pracownik sprawia, że łatwiej przyjmuje 
on problemy klientów. 

3.  Odreagowanie uczuć pozwala na zmianę 
perspektywy patrzenia oraz zmianę postaw 
w kierunku pogłębionego, empatycznego 
zrozumienia klienta.

4.  Zmiana postawy zwiększa elastyczność 
wobec problemów i osoby klienta.

5.  Omówienie spraw w szerszym gronie 
daje możliwość stworzenia lepszego 
planu działania, bardziej dostosowanego 
do potrzeb.

6.  Zmiana nastawienia pracownika w 
relacji z rodziną powoduje podniesienie 
efektywności pracy z rodziną.

7.  Praca nad sobą pracownika pomaga 
motywować klienta do własnej 
aktywności życiowej.

7 Tabela 1 zawiera cytaty z wypowiedzi asystentów.
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Korzyści asystentów Korzyści beneficjentów

7.  Wzrost poczucia własnej wartości 
i sprawczości, wzrost empatii. Poznanie 
nowych metod, technik radzenia sobie 
z trudnymi sytuacjami. Wsparcie 
psychologiczne w kryzysach osobistych 
i zawodowych. Otrzymanie przyzwolenia 
i pozwolenie sobie na to, by nie stać się 
bezbłędną, perfekcyjną. Lepsze, głębsze 
poznanie siebie i swoich ograniczeń.

Źródło: opracowanie własne.

3.5. Podsumowanie

Superwizja w gdyńskim projekcie pojawiła się z palącej potrzeby emocjo-
nalnego wsparcia przy podjęciu pracy metodą asystentury rodzin. Kolejne 
wyzwania tej metody stworzyły zapotrzebowanie na jej funkcję edukacyjną 
oraz związaną ze wsparciem rozwoju zawodowego pracowników.

Asystenci wielokrotnie podkreślają, że udział w superwizji traktują jako 
zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Są świadomi różnych funkcji, jakie 
powinna spełniać superwizja i aktywnie z nich korzystają: wsparcie emocjo-
nalne, rozwój zawodowy, edukacja, funkcja administracyjna.

Obciążenie asystentów rodziny w modelu intensywnej pracy socjalnej 
zakłada …maksymalny poziom zaangażowania pracownika zarówno pod względem 
poświęconego czasu, jak i wielości instrumentów oraz głębi ingerencji w sytuację kry-
zysową (Józefczyk, 2011, ss. 76–77). Według Józefa Józefczyka: Asystentura 
bez profesjonalnych mechanizmów superwizyjnych, bez wymiaru pracy zespołowej, bez 
ustawicznego monitorowania i ewaluacji, jest metodą w najwyższym stopniu ryzykowną 
(Józefczyk, 2011, s. 75). 

Wysokie wymagania związane z profesjonalizacją roli zawodowej asy-
stenta rodziny (Szpunar, 2011, ss. 55–61) wymagają rozwoju kompetencji 
zawodowych i osobistych – wymagają dostarczenia odpowiednich do obcią-
żeń mechanizmów wsparcia. Innowacyjność asystentury rodzin na ówczesnej 
mapie pracy socjalnej, która zaowocowała w piątym roku realizacji projektu 
wypracowaniem około 45 instrumentów aktywnej integracji, wymaga eduka-
cji w zakresie nowych metod pracy. Rozwój tożsamości zawodowej asystenta 
rodziny (Szpunar, 2011, ss. 62–64) implikuje funkcje superwizji jako mecha-
nizmu wsparcia rozwoju zawodowego asystentów.
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Wszystkie strony procesu superwizyjnego: osoby zarządzające, superwizor 
oraz osoby superwizowane podkreślają funkcję zapobiegania wypaleniu zawo-
dowemu.

Sukcesy projektu, w tym duża stabilność zespołu asystentów, to splot wielu 
czynników: spełnienia zawodowych marzeń, zgranego zespołu oraz organiza-
cji pracy. Koordynatorka projektu tak określa miejsce i funkcje superwizji 
w tym systemie: Nie wyobrażam sobie pracy bez superwizji. Jest jak śrubka, która 
to wszystko skręca, korektor, który nakierowuje, mapa, która pokazuje różne drogi, inne 
rozwiązania.

Należy dodać, że regularne sesje superwizyjne nie są jedyną formą wspar-
cia rozwoju zawodowego oraz doskonalenia organizacji pracy, jaką mają do 
dyspozycji asystenci rodziny. Co tydzień odbywają się zebrania zespołu, któ-
rych celem jest wsparcie merytoryczne, organizacyjne i emocjonalne asysten-
tów rodziny. W opinii koordynatorki projektu zebrania te również realizują 
funkcje superwizji, …dając możliwość konsultacji, modyfikacji działania czy uwypu-
klania nowych tendencji w pracy (Łangowska, 2011, s. 12).

Superwizja w projekcie „Rodzina bliżej siebie” pełni różne funkcje wobec 
różnych zainteresowanych grup osób:
1. Dla pracowników jest możliwością uzyskania wsparcia emocjonalnego, 

edukacji i rozwoju zawodowego.
2. Dla kadry zarządzającej jest metodą zarządzania, ułatwiającą wdrażanie 

nowych metod organizacyjnych, w granicach wyznaczonych przez przepisy 
administracyjne, zasady etyczne i zadania wewnętrzne instytucji.

3. Dla osób korzystających z pomocy jest gwarancją ochrony ich praw i inte-
resów oraz dostarczenia im najwyższej jakości usług. 

4. SUPERWIZJA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ  
POMOCY SPOŁECZNEJ8 

Roczny program superwizji dla kadry zarządzającej realizowany był 
w 2007 r. w ramach projektu Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego – 
„Superwizja w pracy socjalnej”9. Wśród wielu grup superwizyjnych dla pra-
cowników socjalnych stworzono także grupę dla kadry zarządzającej, złożoną 

8 Opis powstał na podstawie wywiadu indywidualnego z superwizorką Bożeną Kisiel 
oraz ankiet przeprowadzonych wśród osób superwizowanych. Cytaty z wypowiedzi zaznaczone 
zostały kursywą.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
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z 12 osób – dyrektorów MOPS-ów i kierowników GOPS-ów z województwa 
pomorskiego.

4.1. Założenia programu superwizji

Podstawy koncepcji superwizji prowadzonej dla kadry zarządzającej sta-
nowiły:
– wykształcenie superwizorki w zakresie psychologii pracy, 
– formalne uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicz-

nego,
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup zawo-

dowych w zakresie komunikacji, kierowania zmianą, budowania zespołów, 
organizacji i zarządzania itp.,

– własne doświadczenia zawodowe w kierowaniu organizacjami i pracami 
różnych zespołów,

– opracowywanie i realizacja programów szkoleniowych dla kadry kierowni-
czej w obszarze edukacji i pomocy społecznej,

– współpraca od roku 1990 z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleń przy Police-
alnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku – prowadzenie 
treningów i warsztatów dla pracowników pomocy społecznej, szkoleń dla 
kadry kierowniczej, prowadzenie zajęć z organizacji i zarządzania (w tym 
zarządzania superwizyjnego) na specjalizacji kierowniczej. 
Założenia programu superwizji wynikają zarówno z wiedzy specjalistycz-

nej, doświadczenia zawodowego jak i ze znajomości specyfiki pracy oraz 
potrzeb kadry kierowniczej pomocy społecznej.
– spotkania superwizyjne miały charakter szkoleniowo-wdrożeniowy, część 

edukacyjna to nie były wykłady czysto teoretyczne, ale warsztaty bazujące 
na własnych doświadczeniach uczestników, związane z ich pracą, rozwią-
zywaniem konkretnych, rzeczywistych problemów, dzieleniem się doświad-
czeniami; 

– część spotkań poświęcona była budowaniu kultury organizacyjnej ośrod-
ków poprzez wprowadzanie w praktykę współczesnej wiedzy z zakresu 
organizacji i zarządzania;

– ważne dla dyrektorów były konkretne, wymierne korzyści: nauczenie się 
czegoś, znalezienie sposobu, znalezienie rozwiązania, znajomość konkret-
nych procedur czy akceptacji swojej pracy; 

– superwizja była miejscem wzajemnego wspierania się poprzez rozwią-
zywanie różnych problemów, każde spotkanie było okazją do wymiany 
doświadczeń;
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– ludzie wywodzący się z tych samych środowisk, w których byli przedtem 
pracownikami, a potem zostali kierownikami, odkrywali, że znajdują się 
w zupełnie innym miejscu struktury społecznej, odcięci od całego sys-
temu wsparcia, zrozumienia i od bliższych relacji. Dla wielu osób to było 
odkrycie, że decyzja: „Zostanę dyrektorem”, powinna zawierać w sobie 
świadomość, że to jest skazanie się na samotność. Ta prawidłowość legła 
u  podstaw prowadzenia spotkań w sposób, który dałby szansę na wza-
jemną pomoc i wsparcie;

– bardzo cenne było stworzenie systematycznie spotykającej się grupy ludzi, 
którzy się znają i mają do siebie zaufanie; 

– grupa wzajemnego wsparcia mogła powstać wśród osób z różnych insty-
tucji, pozostających na tym samym poziomie struktury organizacyjnej, ze 
względu na wzajemnie zrozumienie i brak uwikłania w zależności typu 
przełożony-podwładny.

4.2. Tematyka superwizji 

Program edukacyjny składał się z modułów ukierunkowanych na rozwój 
osobisty i na wsparcie oraz doskonalenie procesu zarządzania.

Rozwój osobisty – kompetencje osobiste – zarządzenie własnymi zasobami
– zarządzanie i diagnozowanie osobistych zasobów i ograniczeń,
– rozpoznawanie czynników obniżających własną efektywność,
– interpretacja swoich zachowań i relacji z innymi,
– poszerzanie świadomości swoich problemów emocjonalnych, ich źródeł 

i konsekwencji,
– budowanie strategii własnego rozwoju,
– kształtowanie poczucia własnej wartości, 
– doskonalenie własnego stylu pracy i pomagania innym,
– organizacja czasu pracy. 

W obszarze rozwoju osobistego chodziło o identyfikację własnych zasobów 
i zarządzanie tymi zasobami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształ-
towanie poczucia własnej wartości, a przede wszystkim budowanie strate-
gii własnego rozwoju. Zarówno jeśli chodzi o instytucje jak i o rozwój osób, 
wszystko kończyło się jakimś planem na przyszłość, żeby na bazie wiedzy na 
temat siebie, organizacji, czy problemów robić kroki do przodu. 

Umiejętności interpersonalne i komunikacja w sytuacji pomagania:
– budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu i porozumiewania się z innymi,
– uwrażliwienie na komunikację werbalną i niewerbalną – trafność inter-

pretacji zachowań,
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– bariery w komunikacji i ich omijanie,
– rozpoznawanie „gier międzyludzkich” (wykorzystanie analizy transakcyjnej), 
– doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi – 

rodzaje konfliktów i ich rozwiązywanie,
– prowadzenie negocjacji,
– asertywny styl funkcjonowania w relacjach międzyludzkich,
– budowanie autorytetu.

Duży blok na temat komunikacji obejmował negocjacje, rozwiązywanie 
konfliktów i rozwiązywanie problemów. Grupa złożona zarówno z dyrektorów 
dużych ośrodków jak i kierowników mniejszych, miała zróżnicowane potrzeby 
wynikające z trochę innego charakteru pracy związanego z wielkością ośrodka 
i różnymi stylami zarządzania, a z drugiej strony były pewne takie same ele-
menty, zwłaszcza problemy w kontaktach zewnętrznych (z administracją 
samorządową, innymi organizacjami, mediami). Szczególnie ważne w pracy 
z kierownikami jest radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, prowadzenie 
negocjacji, asertywność i budowanie autorytetu. Praca zawsze odnosiła się do 
konkretnej sytuacji.

Zespół wypalenia zawodowego
– stres – przyczyny, objawy, konsekwencje,
– rozpoznawanie fizycznych i psychicznych dolegliwości organizmu, zwiastu-

nów stresu,
– psychologiczne narzędzia umożliwiające efektywne zapobieganie stresom 

i negatywnym emocjom,
– techniki radzenia sobie ze stresem,
– metody relaksacyjne,
– umiejętności dystansowania się od zdarzeń,
– środki bezpieczeństwa, 
– czujność wobec przemocy, agresji i szantażu emocjonalnego.

Duża część tego spotkania poświęcona była problemowi wypalenia zawodo-
wego, z naciskiem na specyfikę wypalenia dotyczącego kadry menadżerskiej, 
czyli nadmiernym obciążeniem zarówno odpowiedzialnością jak i natłokiem 
informacji oraz koniecznością podejmowania decyzji w sytuacjach bardzo nie-
pewnych informacyjnie. 

Ważnym elementem pracy było budowanie profilaktycznych programów 
dla pracowników. Szef musi radzić sobie z problemem wypalenia ludzi, ale 
przede wszystkim im zapobiegać – powinien mieć program profilaktyczny 
dotyczący wypalenia zawodowego. Dużo miejsca zajmowało radzenie sobie ze 
stresem w związku z odpowiedzialnością i niepewnością przy podejmowaniu 
istotnych decyzji czy rozwiązywaniu konfliktów.
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Zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej (wybrane elementy)
Model zarządzania superwizyjnego charakteryzujący się skoncentrowa-

niem na zasobach ludzkich i informacyjnych w organizacji, dbałością o wspar-
cie i rozwój zawodowy pracowników wydaje się być szczególnie użyteczny 
w pomocy społecznej. 

Program modułu został na autorskim projekcie edukacyjnym „Zarządza-
nie superwizyjne w pomocy społecznej”, wykorzystującym wiedzę z zakresu 
psychologii pracy, psychologii zarządzania, organizacji i zarządzania oraz 
w oparciu o wiedzę i doświadczenia w obszarze superwizji. 

Na program składały się takie teorie, style zarządzania, kompetencje spo-
łeczne jak: 
– szkoła zachowań, nurt potencjału ludzkiego (McGregor),
– rama skoncentrowana na zasobach ludzkich (Deal, Bolman),
– system kontroli – kontrola sterująca, wychowawczo-doradcza,
– coaching,
– mentoring,
– kompetencje komunikacyjne kierownika – aktywne słuchanie, umiejęt-

ność udzielania informacji zwrotnych,
– zarządzanie zespołem,
– zarządzanie partycypacyjne,
– zarządzanie strategiczne,
– zarządzanie przez cele.

Praca z grupą polegała na tym, że każdy z tych elementów był narzędziem 
do analizy i diagnozy konkretnego ośrodka. Taka diagnoza była punktem wyj-
ścia do planowania, jak budować kulturę organizacyjną ośrodka, sprzyjającą 
systemowi zarządzania superwizyjnego. Wykłady teoretyczne połączone były 
z możliwością diagnozowania własnych kompetencji, sytuacji organizacji 
i próba budowania tego, co mogłoby uczynić z organizacji taką, która byłaby 
zarządzana superwizyjnie.

Rozwiązywanie problemów 
Rozwiązywanie problemów polegało na dostarczaniu metodologii do kon-

kretnych problemów (między innymi model Pascala). Bardzo często praca 
zorganizowana była według poszczególnych kroków rozwiązywania proble-
mów. To był ważny element, który dostarczał uczestnikom metod do wyko-
rzystania w pracy.

Wystąpienia publiczne
Warsztaty dotyczące wystąpień publicznych, szczególnie związane 

z  koniecznością występowania w mediach, były niesłychanie istotnym ele-
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mentem przygotowania oraz wspierania. Uczestnicy z ogromnym zrozumie-
niem słuchali tych, którzy znaleźli się nagle w sytuacji, kiedy w dobrej wierze, 
pomagając jak najlepiej i angażując się w sprawę, nagle stawali w sytuacji, 
która stała się sprawą publiczną. Ważne było wyposażenie uczestników 
w kompetencje radzenia sobie w takich sytuacjach, w świadomość tego, co 
można, a czego nie można robić oraz umiejętności asertywnego zachowa-
nia się. 

Pracownik socjalny – zawód zaufania publicznego
Blok zajęć pod tytułem „Pracownik socjalny – zawód zaufania publicz-

nego” wynikał ze zgłaszanego bardzo często i przez dyrektorów, i pracowni-
ków socjalnych poczucia deprecjonowania i niedocenienia ich zawodu.

Widząc z bliska ogromne zaangażowanie, bardzo ciężką pracę i niedo-
wartościowanie społeczne, ważne było podjęcie działań, żeby pokazać tych 
ludzi inaczej, żeby ich dowartościować, w tym co robią. Grupa była bardzo 
zainteresowana podniesieniem prestiżu zawodu i podjęciem kroków w kie-
runku uznania go za zawód zaufania publicznego. Konsekwencją rocznej 
pracy grupy była organizacja konferencji pt. „Debata Pomorska «Pracownik 
socjalny – zawód przyszłości»”, we współpracy z Zakładem Pedagogiki Spo-
łecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, której celem było 
podniesienia znaczenia zawodu w odbiorze społecznym. Debata była zakoń-
czeniem cyklu superwizji, zgodnym z założeniami łączenia teorii z praktyką. 

4.3. Proces superwizyjny 

Mój styl pracy polega na tym, że konkretną sytuację umieszczam w modelach teore-
tycznych. W pracy z kadrą zarządzającą bardzo ważne jest wzmacnianie kompetencji 
teoretycznych, aby potrafiła wszystko to, co jej się przydarza opisać, a jednocześnie wyko-
rzystać w praktyce.

Superwizję traktuję jako edukację – na wielu poziomach. Ważne, żeby oferta eduka-
cyjna była najwyższej jakości, oparta na współczesnej wiedzy z zakresu organizacji, zarzą-
dzania, ekonomii, psychologii, socjologii. Myślę, że część edukacyjna pokazała konieczność 
łączenia teorii z praktyką, że nie wystarczy sama praktyka, że teoria naprawdę może 
pomóc. Pokazanie sensowności nauki, kiedy można odnaleźć sens tego, co się robi w mode-
lach teoretycznych. Z kolei te modele mogą pomagać naprawdę w pracy. W wielu momen-
tach można było bazować na wiedzy uczestników, bo to są wykształceni ludzie i często 
było to uczenie się nawzajem. 

Program edukacyjny miałam zawsze przygotowany, lecz starałam się elastyczne usta-
lać, czym będziemy się zajmować. Jeśli umawialiśmy się, że na następnym spotkaniu 
zajmiemy się zarządzaniem konfliktem, ale okazało się, że ktoś przyjeżdżał z problemem, 
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wtedy wszystko odkładałam i zajmowaliśmy się tym, co na bieżąco się pojawiało. Spraw-
dzałam, jaka jest sytuacja – to była pierwsza część pracy nad sprawami, które na bieżąco 
przynoszono i zajmowaliśmy się tym, co się działo – czy pomocą, czy analizowaniem, 
czy myśleniem. Zdarzało się tak, że trwało to przez całe spotkanie, a zdarzało się tak, że 
spotkania były krótkie i w związku z tym można było się zająć wtedy czysto edukacyjnym 
elementem, ale zawsze na bazie własnych doświadczeń. Zawsze byłam bardzo uważna na 
ich rzeczywiste potrzeby. 

Z drugiej strony należy szanować czas ludzi, którzy cenią go niezwykle, więc zawsze 
byłam bardzo rzetelnie przygotowana. Nie można tylko bazować na tym, co przyniosą 
uczestnicy. Jeśli mieli sprawy do superwizji, to nad tym pracowaliśmy, jeśli nie, to aby 
nie narażać uczestników na poczucie bezsensu, naciągania, że siedzimy i rozważamy coś, 
co niekoniecznie jest to w tym momencie najistotniejsze, podejmowaliśmy zaplanowane 
tematy. Uczestnicy muszą mieć coś konkretnego, z czym mogą wyjść do praktyki, zgodnie 
z zasadami uczenia się osób dorosłych – autoreferencyjności, uczestnictwa i projektowania 
(Demetrio, 2006).

Porozumienie, sojusz superwizyjny wywodzi się z umiejętności wczucia się i zrozu-
mienia człowieka w sytuacji pomagania i znajomości sytuacji zawodowej uczestników. 
Problemy, z którymi borykaliśmy się, na pewno były bardziej nasycone niż gdziekol-
wiek indziej. Uczestnicy mogli ode mnie oczekiwać poważnego potraktowania każdego 
jako człowieka, poszanowania ich czasu i zapotrzebowania na wiedzę, elastyczność 
i dużą uwagę. Zawsze niesłychanie się koncentrowałam, myślę że ludzie to odbierają 
i  wytworzyła się bardzo duża otwartość. Z mojej strony uczestnicy mieli zapewnioną 
 dyskrecję. 

Uczestnicy bardzo się zintegrowali i zaczęli tworzyć grupę, która mogła sobie udzielać 
wzajemnego wsparcia. Bardzo ważnym momentem kończącym była konferencja, w którą 
wszystkie osoby się zaangażowały, ponieważ chciały coś zrobić razem.

Miałam informacje zwrotne, że te spotkania były bardzo sensowne, że osoby poczuły się 
wzmocnione, dowartościowane i zmobilizowane. Wiem, że się ze sobą trzymały, wspoma-
gały. Myślę, że została stworzona grupa, która mogła na siebie liczyć, nawet bez możliwo-
ści formalnego spotykania się – jestem przekonana, że mogły w jakimś momencie wykonać 
telefon, spotkać się, porozmawiać.

Używając metafory, można powiedzieć, że superwizja dla kadry zarządzającej jest 
jak łyk wody lub energetyzującego napoju. Z jednej strony reanimuje, a z drugiej dodaje 
energii.

4.4. Osoby superwizowane 

Poniższa tabela zawiera cytaty z wypowiedzi uczestników grupy superwi-
zyjnej, zogniskowane wokół czterech tematów: potrzeb kadry zarządzającej, 
przydatnej tematyki, efektów oraz cech i kompetencji superwizora.
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Tabela 2.  Istotne cechy procesu superwizji i kompetencji superwizora w opi-
niach jej uczestników

Jakie specyficzne 
problemy kadry 
zarządzającej 
powinny być 
podejmowane 
podczas 
superwizji?

•  Proces zarządzania instytucją. Ponoszenie odpowiedzialności za funk-
cjonowanie instytucji. Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych jak 
również konfliktów na polu pracownik-klient. Motywowanie pracow-
ników. Redukowanie napięcia i stresu.

•  Na podstawie diagnozy problemów występujących w OPS, a obciąża-
jących kadrę kierowniczą w szczególności. Sytuacje kryzysowe, konflik-
towe. Analiza sytuacji kryzysowych – plan działań. Strategia działań 
w sytuacji ograniczonych środków, niewystarczających na zabezpiecze-
nie zadań obowiązkowych. Doskonalenie warsztatu pracy socjalnej – 
dobre praktyki – wymiana doświadczeń.

•  Rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikowanie się w sytuacji 
pomagania, zarządzanie własnymi zasobami, nabywanie umiejętności 
menadżerskich, sztuka przemawiania, wystąpienia publiczne, radze-
nie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe.

•  Umiejętność radzenia sobie z problemami organizacyjnymi Ośrodka 
jako jednostki samorządu terytorialnego. Racjonalność wykorzystania 
posiadanych zasobów, szczególnie w małych jednostkach, w tym zarzą-
dzanie czasem (biurokracja wobec człowieka). 

•  Nieprzenoszenie problemów zawodowych poza miejsce pracy, tj.  na 
pole życia osobistego (ochrona przed negatywnymi emocjami), 
oddziaływanie na pracownika celem przejmowania przez niego 
nowych obowiązków i dostosowania się do zmieniających się warun-
ków pracy. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów. Dylematy  
etyczne.

•  Umiejętność podejmowania trafnych decyzji, asertywność, umiejęt-
ność zjednywania partnerów do swoich działań, pokonywanie tremy 
w sytuacji wystąpień publicznych np. na sesji rady gminy. Umiejęt-
ność zdecydowania w sytuacji nagłej „co najważniejsze i muszę zrobić 
natychmiast, a co może zaczekać”.

•  Rozmowy z Wójtem, Radą Gminy, Komisją Społeczną, Skarbnikiem 
dotyczące utrzymania Ośrodka i środków na pomoc społeczną. Trudne 
rozmowy z pracownikami roszczeniowymi, umiejętność przekazania 
złych informacji.

•  Nabywanie umiejętności menadżerskich, sztuka przemawia-
nia, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, wypalenie  
zawodowe.
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Które elementy 
spotkań 
superwizyjnych 
(tematyka) były 
najważniejsze 
z punktu widzenia 
Pani potrzeb?

•  Uważam, że cały zakres tematyczny był dla mnie ważny. Jednak 
najbardziej utkwiły mi: rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, 
radzenie sobie ze stresem.

•  Ochrona przed wypaleniem zawodowym, wzmacnianie, radzenie sobie 
ze stresem, wymiana doświadczenia grupy, wymiana doświadczeń, 
wystąpienia publiczne. Ewaluacja wyników własnych i grupowych 
działań.

•  Kompetencje komunikacyjne kierownika – aktywne słuchanie, umie-
jętność udzielania informacji zwrotnych, zarządzanie zespołem i wła-
snymi zasobami, umiejętność przemawiania.

•  Tematyka związana z delegowaniem uprawnień, tj. przekazywaniem 
pracownikom zadań do wykonania oraz odpowiedzialnością za niera-
dzenie sobie ze stresem, napięciem i emocjami w pracy.

•  Komunikacja społeczna, style zarządzania. Ważna też była koniecz-
ność głośnego wypowiedzenia się na każdym spotkaniu superwizyjnym 
oraz wzajemne wypowiadanie opinii o sobie i koleżankach uczestni-
czących w superwizji, udzielanie wsparcia, dobrych rad czy krytyki 
(życzliwej).

•  Wszelkiego rodzaju warsztaty, odgrywanie scenek w których odgrywało 
się role, przełożony – podwładny i odwrotnie. Poznanie samego sie-
bie i nabycie pewności siebie w różnego rodzaju sytuacjach. Rozmowy 
z mediami, udzielanie wywiadów. Rozmowy z trudnym klientem.

•  Umiejętność udzielania informacji zwrotnych, zarządzanie zespołem 
i własnymi zasobami, umiejętność przemawiania, aktywne słuchanie.

Jakie korzyści 
odniosła Pani 
z uczestnictwa 
w superwizji?

•  Wsparcie emocjonalne,zwiększenie wiedzy o samej sobie, szerszy zakres 
oglądu problemów,poprawa kontaktów interpersonalnych, poznanie 
nowych ludzi. 

•  Zatrzymanie się – czas dla siebie, poznanie mocnych i słabych stron, 
sieć kontaktów, grupa wsparcia, partnerstwo. Optymalizacja działań, 
łatwiejsze podejmowanie decyzji. Odniesienie do własnego potencjału, 
naturalnych umiejętności, rozumienie i akceptacja własnych ograni-
czeń w pracy zawodowej, poszerzenie swojego warsztatu o nowe metody.

•  Wyczulenie na trudne sytuacje zawodowe oraz ich wyjaśnianie, 
wzmocnienie osobowości i wzrost pewności siebie w działaniach 
zawodowych tak, aby wykonywanie zawodu dawało pozytywne wyniki 
i  satysfakcje. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z osobami 
zgłaszającymi się do pomocy, lepszy wgląd w przyczyny i trudności 
pojawiające się w pracy, dokonywanie trafniejszych diagnoz i przyj-
mowanie lepszej strategii w rozwiązywaniu problemów, wprowadzanie 
zmian w sposobie pracy, pokonywanie trudności pomimo braku pewno-
ści co do osiągniętych rezultatów.

•  Wzajemna wymiana doświadczeń, refleksji. Uzyskiwanie informacji 
zwrotnych na temat swojej pracy i osoby od pozostałych członków grup. 
Ukazywanie dróg, jakimi można podążać, samorozwój (świadomość 
mocnych i słabych stron).
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Jakie korzyści 
odniosła Pani 
z uczestnictwa 
w superwizji?  
(cd.)

•  Zdecydowałam się na uzupełnienie wykształcenia – podjęłami ukoń-
czyłam studia niestacjonarne licencjackie i magisterskie na kierunku 
„Pedagogika społeczna z doradztwem społeczno-zawodowym”. Pozna-
łam bardzo ciekawe i życzliwe osoby. 

•  Miałam możliwość „porównania” siebie jako kierownika jednostki, 
swoich umiejętności i cech charakteru na tle innych kierowników. 
Nabrałam większej wiary w siebie. Potrafię lepiej zorganizować swoją 
pracę, mówić wprost czego oczekuję od pracowników i innych osób, 
z którymi współpracuję.

•  Nawiązałam przyjaźń z koleżankami po fachu z którymi utrzymuję 
kontakty do dnia dzisiejszego, mogę na ich pomoc liczyć w każdej trud-
nej sprawie. Po zajęciach superwizyjnych stałam się pewniejsza w tym 
co robię. Jestem zmotywowana do pracy.

•  Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z osobami zgłaszającymi 
się do pomocy, podejmowanie trafniejszych diagnoz i przyjmowanie 
lepszej strategii w rozwiązywaniu problemów.

•  Stopniowe wprowadzanie zmian w sposobie pracy z zespołem.
•  Pokonywanie trudności pomimo braku pewności co do osiągniętych 

rezultatów.

Jakie cechy 
i kompetencje 
superwizora 
były pomocne 
w przebiegu 
superwizji? 

•  Obiektywizm, spokój, komunikatywność, osoba budząca zaufanie, 
umiejętność przekazywania informacji i sprawnego prowadzenia zajęć.

•  Wysokie kompetencje specjalistyczne i psychologiczne, znajomość 
zagadnień pomocy społecznej, doświadczenie życiowe, połączenie teo-
rii z praktyką (ciekawy sposób prowadzenia ćwiczeń). Maksymalne 
wzmocnienie jednostek i grupy. bogactwo praktycznych umiejętności. 
Dyskrecja, cierpliwość, uważne słuchanie, empatia okazały się m.in. 
sukcesem mojej superwizji.

•  Umiejętność stworzenia odpowiedniej atmosfery, osoba budząca zaufa-
nie, umiejąca przekazać posiadaną wiedzę i doświadczenie, sposób pro-
wadzenia warsztatów i treningów dobrany do indywidualnych potrzeb 
uczestników, wspólne rozwiązywanie trudności.

•  Nawiązanie kontaktu z grupą. Zrozumienie specyfiki pracy osób, 
z którymi prowadzone były zajęcia stworzenie sytuacji sprzyjających 
efektywnemu zrozumieniu problemu a tym samym uczeniu się. Wyko-
rzystywanie różnorodnych metod pracy oraz dostosowywanie ich do 
potrzeb grupy, umiejętność słuchania, pozwalanie na wyrażanie przez 
członków grupy odmiennych zdań i opinii, wspieranie uczestników 
szkolenia poprzez pokazywanie postępów.

•  Taktowność i zrozumienie w każdej sytuacji; ogromna wiedza 
z zakresu psychologii oraz zarządzania; umiejętność nawiązania kon-
taktu z uczestniczkami superwizji, wprowadzenie atmosfery szczerości 
i poczucia bezpieczeństwa; natychmiastowe reagowanie na zgłoszony 
problem (np. zachowanie się w przypadku krzywdzących wypowiedzi 
w Internecie) i umiejętne stworzenie grupy wsparcia z uczestniczek 
superwizji; interesujący sposób prowadzenia zajęć.
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Jakie cechy 
i kompetencje 
superwizora 
były pomocne 
w przebiegu 
superwizji? (cd.)

•  Otwartość na wszystkie problemy uczestników i umiejętność radzenia. 
Ważne było to, że zajęcia prowadziła doświadczona Pani psycholog. 
Zachowanie tajemnicy.

•  Osoba budząca zaufanie, umiejąca przekazać posiadaną wiedzę 
i doświadczenie.

Źródło: opracowanie własne.

5. ZAKOŃCZENIE

Kadra kierownicza pomocy społecznej powinna mieć zagwarantowane 
prawo do poddawania swojej pracy superwizji jako oferty doskonalenia swo-
ich kompetencji zawodowych. 

Korzystanie z usług superwizyjnych przez kadrę kierowniczą uwiarygad-
nia wprowadzenie w ośrodku obowiązku superwizowania swojej pracy przez 
pracowników socjalnych.

Kadra kierownicza powinna być również przygotowana do pełnienia swojej 
funkcji tak, aby budować kulturę swojej organizacji pomocowej sprzyjającą 
wprowadzeniu modelu zarządzania superwizyjnego to znaczy form i stylu 
zarzadzania skoncentrowanego na zasobach ludzkich, na tworzeniu pracow-
nikom szansy na rozwój i wsparcie. 
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Superwizja w różnych obszarach  
pracy socjalnej

1. WPROWADZENIE

Superwizja może być prowadzona w różnych obszarach pracy socjalnej, 
ale przede wszystkim w tych, w których pracownik socjalny napotyka na 
różne trudności będące źródłem niepowodzeń w prowadzonej przez niego 
pracy socjalnej. Na podstawie doświadczeń wynikających z prowadzonych 
w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce superwizji pracy socjalnej wynika, 
że pracownicy socjalni najczęściej oczekują wsparcia superwizyjnego w pracy 
socjalnej z indywidualnym przypadkiem – z osobą czy rodziną znajdującą się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, dla podniesienia skuteczno-
ści działań socjalnych w pracy z osobami i rodzinami znajdującymi się w trud-
nej sytuacji życiowej, powinna przebiegać według określonego, logicznego 
i chronologicznego porządku, który został wypracowany na drodze wielolet-
niej praktyki pracy socjalnej. Takie uporządkowane postępowanie określono 
jako etapy metodycznego działania pracownika socjalnego. Czasami jednak 
w praktyce pracownicy socjalni „pomijają” niektóre z etapów metodycznego 
działania lub też nie wykonują odpowiednich działań określonych w poszcze-
gólnych etapach. Bardzo często jest to przyczyną trudności oraz braku efek-
tów w prowadzonej przez nich pracy socjalnej. Zdając sobie sprawę z braku 
efektów prowadzonych przez siebie działań wspierających osoby czy rodziny 
w pokonywaniu problemów i wyjściu z trudnej sytuacji życiowej, pracownicy 
socjalni proszą o superwizję, upatrując w tej formie wsparcia metody na 
pokonanie trudności zawodowych.

Obszarami superwizji pracy socjalnej może być więc każdy z etapów 
metodycznego działania pracownika socjalnego. W prowadzonych do tej pory 
w Polsce superwizjach pracy socjalnej najczęściej było analizowane właśnie 
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postępowanie pracownika socjalnego w poszczególnych etapach metodycz-
nego działania. Warto zatem omówić te etapy metodycznego działania pra-
cownika socjalnego, aby w trakcie prowadzonych superwizji zwrócić uwagę 
na elementy, które mogą być źródłem problemu (problemów), które zgłasza 
pracownik socjalny w trakcie superwizji.

2. POZNANIE I ZROZUMIENIE ŻYCZENIA  
(PROŚBY, OCZEKIWANIA) OSOBY LUB RODZINY

To bardzo ważny etap pracy socjalnej z osobą/rodziną, która znajduje się 
w trudnej sytuacji życiowej i zgłasza się do pracownika socjalnego z prośbą 
o pomoc. Poznanie i zrozumienie życzenia klienta wymaga od pracownika 
socjalnego odpowiedzi na szereg pytań, przede wszystkim: kto zgłasza prośbę 
o pomoc? W czyim imieniu jest prośba zgłoszona? Czego dotyczy prośba? Czy 
ośrodek pomocy społecznej może spełnić prośbę klienta? Podczas pierwszego 
spotkania pracownika socjalnego z osobą lub przedstawicielem rodziny pra-
cownik socjalny musi często pokonać opór tej osoby przed mówieniem o swo-
ich trudnościach. Pracownik socjalny musi stworzyć odpowiednie warunki 
do przeprowadzenia rzeczowej i szczerej rozmowy np. w pomieszczeniu nie 
powinno być innych osób. Powinien też zadbać o stworzenie klimatu zaufania 
i zapewnić osobę czy rodzinę o zachowaniu poufności. Pracownik socjalny 
w czasie tego pierwszego spotkania (jak i w dalszej pracy socjalnej z osobą 
albo rodziną) musi wykorzystywać narzędzia skutecznej komunikacji. Osoba 
musi czuć się rozumiana i akceptowana przez pracownika socjalnego. Często 
od tego pierwszego spotkania zależy, jak przebiegała będzie dalsza współ-
praca osoby czy rodziny z pracownikiem socjalnym. W etapie tym pracow-
nik socjalny powinien dokonać wstępnej analizy pozyskanych od osoby lub 
rodziny informacji i podjąć decyzję, czy rozwiązanie zgłoszonych trudności 
jest w kompetencjach instytucji pomocy społecznej oraz czy będzie można 
poprzez pracę socjalną pomóc osobie lub rodzinie te trudności pokonać. Cza-
sami pracownik socjalny już na tym etapie stawia wstępną diagnozę sytuacji. 
Jeżeli pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej leży w kompetencjach 
pomocy społecznej, pracownik socjalny powinien przedstawić osobie bądź 
rodzinie zasady i możliwości udzielenia jej wsparcia – również w formie 
pracy socjalnej. Poznanie i zrozumienie życzenia (prośby, oczekiwania) osoby 
jest punktem wyjścia do dalszej pracy w rozwiązaniu jej trudnej sytuacji  
życiowej. 
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3. OPIS I ANALIZA SYTUACJI OSOBY, RODZINY

Opis jest zebraniem informacji o osobie (rodzinie) oraz środowisku. 
Dokonywany jest przeważnie według wytycznych zawartych w wywiadzie śro-
dowiskowym i na tym narzędziu sporządzany. Na opis sytuacji składają się 
informacje dotyczące sytuacji: rodzinnej, zawodowej, mieszkaniowej, mate-
rialnej, zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczej i funkcjonowaniu w środo-
wisku. Na tym etapie pracownik socjalny opracowuje tzw. siatkę badawczą, 
dzięki której uzyskuje szereg informacji o sytuacji osoby (rodziny). 

Pracownik socjalny powinien wspólnie z osobą (rodziną) przeanalizować 
każdy z obszarów jej życia i określić występujące w nich problemy, które są 
przyczynami jej trudnej sytuacji życiowej, a także sprecyzować oczekiwania 
osoby. Ważnym jest, aby opis sytuacji osoby odbywał się w miejscu jej zamiesz-
kania – pracownik socjalny może ją wtedy lepiej poznać. W przypadku pracy 
z rodziną ma możliwość poznania pozostałych członków rodziny.

Warto poświęcić sporo czasu na opracowanie opisu i jego analizę. Im wię-
cej pracownik socjalny uzyska informacji, tym łatwiej, a przede wszystkim 
trafniej będzie mógł ocenić sytuację klienta. Czasami również na tym etapie 
opracowana zostaje wstępna diagnoza sytuacji klienta (tzw. protodiagnoza), 
która zawiera najczęściej tylko przyczyny jego trudnej sytuacji życiowej.

4. OPRACOWANIE DIAGNOZY – OCENA SYTUACJI 

Diagnoza – ocena sytuacji klienta powinna składać się z następujących 
elementów:
– opis przyczyn trudnej sytuacji życiowej oraz źródła tych przyczyn,
– możliwości osoby, które ułatwią rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej,
– ograniczenia osoby (rodziny) i środowiska powodujące utrudnienia w roz-

wiązaniu trudnej sytuacji życiowej.
Przyczyny trudnej sytuacji życiowej to trudności, z jakimi boryka się osoba 

bądź rodzina i które są często powodem zgłoszenia się do instytucji pomocy 
społecznej z prośbą o wsparcie. Bardzo ważny jest opis przyczyn trudnej sytu-
acji życiowej oraz określenie ich źródeł. Poznanie źródeł przyczyn trudnej 
sytuacji życiowej klienta decyduje często o sposobie pracy socjalnej (dobo-
rze stosowanego podejścia w metodzie indywidualnego przypadku, rodzajach 
zastosowanych narzędzi i metodycznych działań podejmowanych przez pra-
cownika socjalnego).

Możliwości osoby to: mocne strony osób w rodzinie (np. chęć wyjścia 
z trudnej sytuacji życiowej, współpraca z pracownikiem socjalnym, posiadanie 
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zawodu atrakcyjnego na rynku pracy, chęć podwyższenia swoich kwalifikacji 
zawodowych, łatwość w nawiązywaniu relacji z otoczeniem, znajomość swoich 
możliwości i ograniczeń, łatwość w wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań) 
oraz zasoby środowiska. Zasoby środowiska to: osoby, organizacje, instytucje, 
placówki, które mogą pomóc osobie lub rodzinie w przezwyciężaniu trudności.

Ograniczenia osoby to: słabe strony osób w rodzinie (np. niechęć do współ-
pracy z pracownikiem socjalnym, niechęć do zmiany swojej sytuacji życio-
wej, brak kwalifikacji zawodowych, niskie kwalifikacje zawodowe, trudności 
w nawiązywaniu relacji z otoczeniem) oraz bariery w środowisku (np. brak 
wsparcia ze strony rodziny i krewnych, brak możliwości podjęcia leczenia 
specjalistycznego w miejscu zamieszkania, utrudniony dostęp do instytucji, 
organizacji i placówek z uwagi na odległe miejsce zamieszkania i ograniczoną 
możliwość dojazdu). 

Trzeba zaznaczyć, że opracowana diagnoza-ocena nie jest czymś ostatecz-
nym. W miarę budowania prawidłowej relacji między pracownikiem socjal-
nym a klientem, na bazie wzajemnego zaufania, opis sytuacji osoby rodziny 
jest coraz pełniejszy i w związku z tym zmienia się również diagnoza-ocena. 
Zdarza się również, że w życiu klienta nagle następują takie wydarzenia, 
które powodują całkowitą jej zmianę.

Opracowana diagnoza-ocena sytuacji osoby otrzymującej wsparcie jest 
podstawą do sformułowania celów.

5. OKREŚLANIE CELÓW DZIAŁANIA

Cele to pożądany kierunek działania, który obieramy ze względu na dia-
gnozowane przyczyny trudnej sytuacji życiowej osoby czy rodziny – są odpo-
wiedzią na te przyczyny.

Przy formułowaniu celu pracownik socjalny musi się kierować kryteriami 
SMART – cel powinien być sformułowany w taki sposób, aby był:
1. Szczegółowy (konkretny, jasno sprecyzowany),
2. Mierzalny (opracowanymi wskaźnikami osiągnięcia celu),
3. Akceptowany (osiągalny) przez klienta i pracownika socjalnego,
4. Realistyczny
5. Terminowy (określony w czasie).

Cele powinny być formułowane wspólnie przez pracownika socjalnego oraz 
klienta. Wyznaczenie celów podnosi skuteczność działań. Jest sprawą ważną 
nie tylko dla pracownika socjalnego, ale również dla osoby, która jest w trud-
nej sytuacji życiowej. W metodycznym działaniu cele muszą być bezwzględnie 
wyznaczone. Kiedy brak jest celów działania, nie wiadomo tak naprawdę, 
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do czego dąży pracownik socjalny i klient oraz po co są podejmowane różne 
działania. Ważne jest, aby cele były ułożone w kolejności, w jakiej muszą być 
osiągane. Często osiągnięcie jednego celu warunkuje podjęcie działań dla 
osiągnięcia celu kolejnego.

Formułowanie celów może przebiegać według różnych zasad. W sytuacji 
pomocowej cele można budować najprościej jako: cel główny i cele szczegó-
łowe.

Formułowanie celów musi być związane z wcześniej opracowaną diagnozą-
-oceną. Cel główny musi być tak sformułowany, aby obejmował wszystkie cele 
szczegółowe. Cele szczegółowe najczęściej precyzowane są w związku z:
– przyczynami trudnej sytuacji życiowej,
– źródłami przyczyn,
– słabymi stronami osoby/rodziny,
– przeszkodami, ograniczeniami, barierami w środowisku.

Szczegółowość celów zależy przede wszystkim od mocnych i słabych stron 
klienta. To, co dla jednego klienta będzie celem, dla drugiego będzie zada-
niem. Dotyczy to głównie tych celów i zadań, których osiągnięcie czy realiza-
cja zależy od umiejętności osoby lub rodziny.

6. OPRACOWANIE PLANU (PROJEKTU) DZIAŁANIA

Dopiero po sformułowaniu celów można przystąpić do kolejnego etapu 
– opracowania planu lub projektu działania. Plan działania to wyznaczenie 
zadań, które muszą być wykonane, aby osiągnąć zamierzone cele – zada-
nia muszą być adekwatne do sformułowanych wcześniej celów. W planie 
tym określone są zadania, które musi wykonać pracownik socjalny i takie, 
które musi wykonać osoba lub członkowie rodziny, aby przezwyciężyć trudną 
sytuację życiową. Czasami planuje się zaangażowanie różnych specjalistów 
do realizacji zadań, które wykraczają poza ramy pracy socjalnej. Wszystkie 
zadania podejmowane dla realizacji celów powinny być określone wspólnie 
z klientem i szczegółowo z nim omówione. W etapie tym może być zawarty 
kontrakt socjalny między pracownikiem socjalnym a klientem. Jeśli zawarty 
jest kontrakt socjalny, to często jest on przedmiotem superwizji pracy 
 socjalnej.

Istotnym jest, aby w planowaniu zadań wziąć pod uwagę mocne strony 
klienta oraz zasoby środowiska. Należy też uwzględnić trudności – słabe 
strony klienta i deficyty środowiska. Od mocnych i słabych stron klienta 
oraz od zasobów i deficytów środowiska zależy ilość oraz stopień trudności 
zadań planowanych do realizacji przez osobę/rodzinę. Ważne jest też okre-
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ślenie sposobów (metod, technik) realizacji poszczególnych zadań. Często 
bowiem realizator zadania wie, jakie zadanie ma wykonać, ale nie wie, jak 
ma go wykonać. Efektem jest nieskuteczność podejmowanych działań bądź 
ich zaniechanie. 

W etapie tym, biorąc pod uwagę opracowaną diagnozę-ocenę sytuacji 
osoby/rodziny oraz określone cele, pracownik socjalny podejmuje decyzję, czy 
będzie stosował konkretne podejście w pracy z klientem (krótki opis niektó-
rych podejść w metodzie indywidualnego przypadku umieszczono w dalszej 
części opracowania). Podejścia te mogą być kolejną płaszczyzną superwizji 
pracy socjalnej.

7. REALIZACJA OPRACOWANEGO PLANU  
(PROJEKTU) DZIAŁANIA

Realizacja opracowanego planu polega na wykonywaniu zadań wyzna-
czonych w określonym czasie i miejscu. Najlepiej, kiedy zadania zapisane są 
w kontrakcie socjalnym. Ważne jest określenie sposobów (metod, technik) 
realizacji poszczególnych zadań. Etap ten jest ściśle związany z kolejnym 
etapem metodycznego działania, ponieważ bardzo ważne jest prowadzenie 
w trakcie realizacji planu monitoringu realizacji zadań i dokonywanie okre-
sowej oceny ich realizacji. 

W wyniku prowadzonego monitoringu o dokonywaniu okresowej oceny 
może okazać się, że opracowane wcześniej cele są nietrafne, źle sformuło-
wane, nieosiągalne. W związku z tym opracowany plan (projekt) działania 
jest niewłaściwy. Świadczy to najczęściej o tym, że nie wzięto pod uwagę 
wszystkich trudności, słabych stron klienta i ograniczeń środowiskowych, 
a  także nie ujawniono wszystkich przyczyn trudnej sytuacji życiowej osoby 
lub rodziny. Należy wtedy wrócić do diagnozy-oceny, jeszcze raz ją opraco-
wać oraz zmodyfikować cele działania. Korekty wymaga wtedy plan działań, 
 czasami zmiana form realizacji zadań.

Trudno wskazać, jak często dokonywana ma być okresowa ocena reali-
zacji działań. Zależy to przeważnie od ilości i stopnia trudności zadań oraz 
od możliwości i umiejętności ich realizatorów. Z doświadczeń pracy socjal-
nej wynika, że w przypadkach braku umiejętności wykonywania zadań przez 
klienta ocena ta powinna być dokonywana często (nawet co tydzień). Tak 
częsta ocena powinna być też opracowywana w odniesieniu do osób i rodzin, 
które współpracują z pracownikiem socjalnym od niedawna. Często też 
należy opracować narzędzie służące ocenie. Niezwykle ważna jest samoocena 
dokonywana przez osobę lub poszczególnych członków rodziny.
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8. MONITOROWANIE I OCENA REZULTATÓW 
(EWALUACJA)

Ocena ta polega na „oszacowaniu drogi”, jaką przebyli wspólnie – klient 
i pracownik socjalny, w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej osoby lub 
rodziny. W tej końcowej ocenie chodzi o porównanie zmian, jakie nastąpiły 
w sytuacji osoby czy rodziny między początkiem a zakończeniem metodycz-
nego działania. Niezwykle istotne jest, aby w tej końcowej ocenie uczestniczyli 
wszyscy, którzy brali udział w działaniach na rzecz wyjścia osoby z  trudnej 
sytuacji życiowej (również specjaliści, którzy byli zaangażowani w te działa-
nia). Bardzo ważna jest samoocena osoby, to ona bowiem przede wszystkim 
musi dostrzec i ocenić zmiany, jakie nastąpiły w jej sytuacji życiowej.

Ponieważ w trakcie prowadzonych superwizji pracy socjalnej często zgła-
szane są przez pracowników socjalnych trudności związane z prowadzeniem 
ewaluacji, warto zdefiniować podstawowe pojęcia związane z tym terminem.

9. MONITOROWANIE

Monitorowanie polega na systematycznym zbieraniu i analizie informa-
cji. Umożliwia regularną kontrolę działań klienta i pracownika socjalnego 
(podejmowanych przez nich zadań).

Kiedy chcemy monitorować, musimy określić:
1. Co chcemy monitorować?
2. W jaki sposób będziemy monitorować (na jakich narzędziach)?
3. Kto ma to robić?
4. Czemu ma służyć monitorowanie?
5. Kiedy będziemy monitorować (jak często)?
6. Gdzie będzie prowadzony monitoring?

Czemu służy monitoring:
1. Pozwala na bieżącą kontrolę realizacji zadań.
2. Pilnuje dyscypliny czasowej realizacji zadań.
3. Daje informacje, jak są realizowane zadania.
4. Informuje, które czynności zostały wykonane, a które nie.
5. Daje informację o czynnościach powtarzających się (np. obecność na spo-

tkaniach grupy zadaniowej, obecność na spotkaniach z psychologiem).
6. Rozwija samokontrolę.
7. Jest bazą do sformułowania oceny.



Aurelia Włoch262

10. OCENA

Ocena zajmuje się szacowaniem wyników działania w porównaniu 
z  celami, jakie chcieliśmy przez te działania osiągnąć. Obejmuje element 
osądu co do wartości działań – czy zbliżyliśmy się do celu realizując działania. 
Aby ocena spełniała swoje funkcje, musi być realizowana w sposób planowy 
i powinna być uzasadniona danymi z monitoringu.

Kiedy chcemy dokonać oceny, musimy określić:
1. Po co chcemy oceniać i dla kogo?
2. Co chcemy oceniać?
3. Kto ma oceniać?
4. Jak będziemy oceniać (przy użyciu jakich narzędzi)?
5. Kiedy będziemy oceniać (jak często)?
6. Gdzie będziemy oceniać?
7. Jak wykorzystamy wyniki oceny?

Co możemy oceniać:
1. Stopień realizacji celów.
2. Zaangażowanie w realizację poszczególnych działań (zadań).
3. Efektywność metod i sposobów realizacji działań (zadań).

Korzyści, jakie mamy z oceny:
1. Sprzyja zwiększeniu odpowiedzialności.
2. Ułatwia podejmowanie decyzji co do priorytetów dalszych działań.
3. Demonstruje skuteczność i wydajność realizatorów zadań.
4. Motywuje do dalszego wysiłku.
5. Weryfikuje zadania i sposoby ich realizacji.
6. Promulguje wyniki naszej pracy.
7. Zapewnia dalszy rozwój osoby, z którą pracujemy.

11. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA

Ten ostatni etap w pracy z osobą bądź rodziną następuje wtedy, kiedy 
wszystkie cele szczegółowe i cel główny zostały osiągnięte. Zakończenie dzia-
łania jest często decyzją trudną, zarówno dla pracownika socjalnego, jak i dla 
klienta. Dla klienta dlatego, że obawia się, czy poradzi sobie w życiu sam bez 
wsparcia profesjonalisty, jakim jest pracownik socjalny. Obawia się nowych 
trudności i wyzwań, które mogą pojawić się w jego życiu. Natomiast pra-
cownikowi socjalnemu zwyczajnie, po ludzku żal rozstawać się z partnerem, 
jakim stał się klient i z którym współpraca daje mu wiele radości. Dlatego 
zakończenie działania wymaga przygotowania przede wszystkim klienta, 
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który bardzo często obawia się rozstania. Najlepiej rozpocząć te przygotowa-
nia wcześniej, już w momencie określania czasu realizacji celów, a najpóźniej 
w czasie dokonywania okresowych ocen realizacji zadań.

Przedstawione etapy metodycznego działania dotyczą pracy z tymi oso-
bami i rodzinami które mogą się usamodzielnić, a do tego usamodzielnienia 
potrzebne jest wsparcie instytucji pomocy społecznej. W sytuacjach, w któ-
rych nie może być mowy o usamodzielnieniu (kiedy np. przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej jest długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność psy-
chiczna lub intelektualna) większe lub mniejsze wsparcie pomocy społecz-
nej będzie konieczne przez cały czas. W takich sytuacjach zmienia się tylko 
zakres i formy pomocy oraz ludzie, którzy tę pomoc organizują. Metodyczne 
działania nie wychodzą w takich sytuacjach poza etap realizacji opracowa-
nego planu (projektu) działania.

W czasie metodycznego postępowania w pracy socjalnej z osobą lub 
rodziną pracownik socjalny podejmuje różne działania, które są opisem pracy 
socjalnej. Są to tzw. metodyczne działania pracownika socjalnego.

W czasie superwizji pracy socjalnej bardzo istotnym jest opis działań, 
jakie podjął pracownik socjalny w swojej pracy socjalnej z osobą czy rodziną 
i czy działania te służą osiągnięciu wyznaczonych celów. Warto więc opisać te 
metodyczne działania.

Metodyczne działania pracownika socjalnego
Metodyczne działania pracownika socjalnego dzielą się na działania bez-

pośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które są podejmowane przez 
pracownika socjalnego w obecności klienta. Działania metodyczne pośrednie 
są podejmowane przez pracownika socjalnego bez bezpośredniego kontaktu 
z klientem, choć realizowane są z myślą o kliencie.
Metodyczne działania bezpośrednie:
– Wyjaśnianie – charakteryzuje przede wszystkim początkowe etapy meto-

dycznego działania. Dotyczy wyjaśniania przede wszystkim przyczyn 
trudnej sytuacji życiowej osoby/rodziny oraz tego, czym one są spowo- 
dowane.

– Wspieranie – w pracy socjalnej polega przede wszystkim na:
• tzw. umieszczeniu problemu klienta w ogólnym kontekście (np. uświa-

domienie osobie bezrobotnej, że bezrobocie jest dużym problemem 
społecznym i osób bezrobotnych jest bardzo dużo);

• przerzuceniu odpowiedzialności, czyli określeniu wspólnie z klientem 
zewnętrznych przyczyn jego trudnej sytuacji życiowej (np. uświadomie-
nie osobie bezrobotnej, że utrata pracy nastąpiła w wyniku likwidacji 
zakładu pracy a nie z jej winy);
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• pracy z klientem w małej grupie, w której czuje się bezpiecznie i która 
często jest dla niego grupą wsparcia. Doprowadzenie do zrozumienia 
przez klienta wpływu środowiska na jego sytuację to przede wszystkim 
pomoc klientowi w uświadomieniu sobie wpływu jego przeszłości na 
fakt znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej (np. znaczenia wycho-
wania się w rodzinie dysfunkcyjnej). Działanie to polega również na 
uświadomieniu klientowi, jak jego postawy i zachowanie są odbierane 
przez otoczenie, np. sąsiadów. To pomoc w zrozumieniu przez klienta 
reakcji łańcuchowych: (1) zachowanie i postawa klienta, (2) odpowiedź 
otoczenia przejawiająca się określonym zachowaniem i postawami osób 
z otoczenia, (3) odpowiedź klienta w postaci określonych zachowań czy 
postaw itd.

– Informowanie – polega na dostarczaniu klientowi wiedzy na temat np. 
przepisów prawa, możliwości uzyskania wsparcia w środowisku, warun-
kach otrzymania wsparcia finansowego z pomocy społecznej.

– Pomoc materialna – to wsparcie finansowe oraz pomoc rzeczowa udzie-
lana przez ośrodek pomocy społecznej.

– Działania wychowawcze – polegają na wykorzystaniu w pracy socjalnej 
doświadczeń pedagogiki. Celem tych działań jest przekazanie klientowi 
wiedzy i wyposażenie w pewne umiejętności, uspołecznienie, a także 
rozwijanie ukrytych zdolności klienta. Typy działań wychowawczych, 
wykorzystywanych w pracy socjalnej to przede wszystkim: socjalizacja 
i readaptacja społeczna.

– Porada – często klient pyta o zdanie pracownika socjalnego w ważnej dla 
niego sprawie. Pokusa udzielania porad drugiemu człowiekowi jest duża. 
Często, z powodu naszych doświadczeń, czujemy się ekspertami w podej-
mowaniu decyzji dotyczących życia innych ludzi. Radząc komuś – bie-
rzemy odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia powstałe w wyniku 
podjęcia błędnych decyzji. Udzielając klientowi porad trzeba podkreślać, 
że to jest nasza propozycja, a decyzja i tak należy do niego.

– Konfrontacja – polega na uświadomieniu klientowi następstw (konse-
kwencji) jego działań czy zachowań (np. uświadomienie rodzicom, że 
brak opieki nad dziećmi może skutkować ograniczeniem ich praw rodzi-
cielskich).

– Perswazja – to nakłanianie klienta do postępowania według propozycji 
pracownika socjalnego. W działaniu tym pracownik socjalny musi wyko-
rzystać swoją umiejętność przekonywania oraz techniki negocjacji.

– Narzucanie wymagań i ograniczeń – polega na stawianiu ram i reguł, 
które muszą być respektowane przez klienta (np. klient musi dostarczyć 
określone dokumenty, aby uzyskać pomoc).
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– Nadzór/kontrola – to sprawdzanie realizacji podjętych przez klienta zadań 
(np. uczestniczenie w terapii uzależnień; opieka nad dziećmi).

– Rozszerzanie kontaktów – to uczenie klienta samodzielnego poszukiwania 
w otoczeniu tych zasobów, które mogą być wykorzystane dla przezwycięże-
nia jego trudności.

Metodyczne działania pośrednie:
– Dokumentowanie – to zapisywanie uwag, spostrzeżeń, obserwacji doty-

czących współpracy z osobą lub rodziną. To również sporządzanie nota-
tek ze spotkań z klientem oraz opracowywanie narzędzi służących ocenie 
 działań.

– Programowanie i planowanie – to przede wszystkim opracowywanie pro-
gramów i planów dotyczących prowadzenia pracy socjalnej z osobami, 
rodzinami i grupami. Przykładem może być program wychodzenia z bez-
domności, program „przeciw wykluczeniu”, program usamodzielniania 
osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze itp.

– Współpraca z innymi pracownikami (w tym ze specjalistami) – to przede 
wszystkim:
• praca zespołowa – regularne spotkania grupy pracowników socjalnych 

w celu omówienia indywidualnych sytuacji klientów ośrodka pomocy 
społecznej,

• konsultacje – spotkania pracownika socjalnego ze specjalistami w celu 
uzyskania ich opinii, oceny, porady dotyczącej konkretnej sytuacji osoby 
czy rodziny, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Przykłady metodycznych działań bezpośrednich i pośrednich mogą służyć 
do opisania pracy socjalnej. Powinny być stosowane w opisie działań podej-
mowanych przez pracownika socjalnego.

Ponadto, metodycznymi działaniami pośrednimi jest również:
– organizowanie przestrzeni – to przygotowanie przez pracownika socjal-

nego miejsca do spotkania z osobą czy rodziną np. w ośrodku pomocy spo-
łecznej;

– organizacja czasu pracy – to dostosowanie czasu pracy socjalnej z osobą 
lub rodziną do sytuacji i potrzeb klienta.
Czasami pracownicy socjalni decydują się na stosowanie w swojej pracy 

z indywidualnym przypadkiem odpowiedniego podejścia. W takich sytuacjach 
podejścia w metodzie indywidualnego przypadku mogą być płaszczyzną super-
wizji pracy socjalnej. Warto zatem dokonać krótkiej charakterystyki niektó-
rych, najczęściej stosowanych podejść w metodzie indywidualnego przypadku. 
W charakterystyce poszczególnych podejść zwrócono uwagę tylko na pewne 
charakterystyczne dla danego podejścia elementy. Dla potrzeb prowadzenia 
superwizji należałoby poznać pełną charakterystykę tych podejść. 
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Podejście koncentrujące się na rozwiązaniu problemu
Cele tego podejścia to:

– rozwiązanie problemu/problemów klienta,
– promowanie zdolności klienta do rozwoju (wzrostu).

Problem to trudność, jaka jest odczuwana, postrzegana i przedstawiana 
przez klienta. Bardzo ważna jest motywacja klienta do rozwiązania proble-
mów, które są przyczyną jego trudnej sytuacji życiowej. Motywacja oznacza 
pragnienia i energię przejawianą przez klienta w kierunku rozwiązania swo-
jej trudnej sytuacji życiowej. Bardzo ważnym elementem w pracy socjalnej są 
także mocne strony klienta, które można wykorzystać w rozwiązaniu trudnej 
sytuacji życiowej. Niezwykle istotna jest zdolność klienta do relacji z pracow-
nikiem socjalnym lub innymi specjalistami, które pomagają mu wyjść z trud-
nej sytuacji życiowej. Ważna jest też zdolność klienta do komunikowania 
swoich myśli, odczuć, potrzeb. Istotne są też zasoby środowiska (instytucje, 
placówki), w tym możliwości pomocy społecznej.
Faza wstępna w pracy socjalnej

Należy razem z klientem odpowiedzieć na pytania dotyczące:
– natury problemu,
– znaczenia problemu,
– przyczyny problemu,
– wysiłków podjętych w celu rozwiązania problemu,
– zakresu oczekiwanej przez klienta pomocy,
– możliwości ośrodka pomocy społecznej.
Faza właściwej pracy socjalnej

W fazie tej opracowania diagnoza-ocena sytuacji klienta koncentruje  
się na:
– zidentyfikowaniu i wyjaśnieniu problemu/problemów klienta,
– określeniu siły pragnienia klienta do wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,
– określeniu możliwości klienta – mocnych stron i zasobów środowiska.

W fazie tej zawierany jest kontrakt socjalny z klientem (kontrakt socjalny 
jest koniecznym narzędziem w tym podejściu).
Opracowanie planu postępowania

Działania klienta i pracownika socjalnego planowane są na krótkie okresy 
czasu (najwyżej na dwa miesiące). Wykonywanie tych działań jest cały czas 
monitorowane i skrupulatnie rozliczane w czasie oceny.

Wskazania do stosowania tego podejścia:
– praca z osobami, które podejmowały szereg działań dla rozwiązania swo-

jej trudnej sytuacji życiowej, jednak brak efektów zniechęcił je do dalszej 
pracy nad rozwiązaniem problemów,
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– praca z osobami, które nie rozumieją istoty problemów, które ich dotyczą, 
a w związku z tym nie widzą sensu angażowania się w rozwiązanie swojej 
trudnej sytuacji życiowej.

Podejście diagnostyczne (psychospołeczne)
Jest to historycznie pierwsza forma pracy socjalnej z indywidualnym przy-

padkiem.
Charakteryzuje się dwoma głównymi elementami:

– uwzględnieniem aspektu psychologicznego i społecznego, jaki zawiera 
każdy indywidualny przypadek,

– znaczeniem przywiązywanym do diagnozy-oceny sytuacji osoby.
Podejście to powołuje się głównie na teorię systemów i uwzględnia ją 

w  zbieraniu danych, formułowaniu diagnozy-oceny i opracowaniu planu 
postępowania. W podejściu tym osoba jest postrzegana w kontekście swoich 
interakcji i transakcji ze środowiskiem. Często też środowisko staje się polem 
działania pracownika socjalnego.
Faza wstępna

To najczęściej trzy pierwsze spotkania z klientem. Celami pracy socjalnej 
w tej fazie są:
– nawiązanie relacji roboczej z klientem,
– zrozumienie problemów klienta (przyczyn trudnej sytuacji życiowej),
– opracowanie wstępnej diagnozy-oceny sytuacji osoby (protodiagnozy),
– zaangażowanie klienta w pomoc samemu sobie.
Druga faza – właściwa

W fazie tej pracownik socjalny podejmuje działania związane z:
– badaniem psychospołecznym (konieczne jest opracowanie siatki badawczej),
– sporządzeniem właściwej i pełnej diagnozy-oceny sytuacji klienta,
– wyznaczeniem celów działania i opracowaniem planu postępowania,
– oceną podjętych działań. 
Uwagi:
1. W ramach protodiagnozy określa się: przyczyny trudnej sytuacji życiowej 

klienta oraz jego mocne i słabe strony.
2. Diagnoza – ocena właściwa składa się z następujących elementów: przy-

czyn trudnej sytuacji życiowej osoby, źródeł tych przyczyn, mocnych stron 
osoby i zasobów środowiska, słabych stron osoby i deficytów (zagrożeń, 
przeszkód) środowiska.

3. Rozmach i zasięg badania psychospołecznego zależy od pragnienia klienta 
mówienia o swoich trudnościach oraz od pragnienia pracownika socjal-
nego zrozumienia trudnej sytuacji życiowej klienta i dostrzeżenia jego 
mocnych stron.
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4. Żeby włączyć klienta w pracę na rzecz rozwiązania swojej trudnej sytuacji 
życiowej pracownik socjalny musi wraz z tym klientem opracować cele 
i plan pomocy. Podczas każdego spotkania należy wracać do ustaleń pod-
jętych podczas poprzednich spotkań. Dlatego narzędziem w tym podejściu 
jest kontrakt socjalny.

5. Wśród technik postępowania pracownik socjalny stosuje takie metodyczne 
działania jak: wyjaśnianie, wspieranie, informowanie, działania wycho-
wawcze, porada.

6. Ocena działania dokonywana jest okresowo, według wcześniej opracowa-
nego planu oceny.

7. Zasadą jest prowadzenie monitoringu i dopiero na jego bazie wypracowa-
nie oceny.

Podejście funkcjonalne 
Podstawy teoretyczne tego podejścia to: teoria wzrastania, teoria stresu 

i teoria komunikacji.
Wzrastanie człowieka ujmowane jest jako proces i jako cel. Tak więc:

1. Człowiek od chwili poczęcia do chwili śmierci jest aktywnie zaangażowany 
we własny rozwój i do tego potencjału wykorzystuje własne zasoby.

2. Aby wzrastać, człowiek wykorzystuje też w każdej fazie swojego życia 
zasoby środowiska. Istnieje wzajemny wpływ człowieka na środowisko 
i środowiska na człowieka.

3. Każdy człowiek posiada zdolności podlegające ciągłym zmianom w ciągu 
całego swojego życia. Zmianom podlega też jego otoczenie.

4. Każdy przedział wiekowy prowadzi niepostrzeżenie do przedziału następ-
nego. Każdy przedział wiekowy posiada swoje charakterystyczne zasoby 
i zadania. Okazuje się, że przechodzenie w życiu z jednej fazy w drugą 
zawsze jest związane z cierpieniem, którego źródłem jest stres. 

5. Rozwój wewnętrzny człowieka charakteryzuje się tym, że jest on zdolny 
podjąć do realizacji określone zadania wtedy, gdy jest dojrzały do ich pod-
jęcia. Podejmowanie zadań na skutek przymusu otoczenia jest tylko dzia-
łaniem pozornym i nie przynosi człowiekowi korzyści.

6. Środowisko człowieka wywiera wpływ na jego rozwój, przy czym może 
ten rozwój komplikować, hamować czy próbować zmieniać jego kierunek. 
Człowiek jednak zawsze zachowuje kontrolę nad własnym wzrastaniem 
w ramach posiadanych zdolności i zasobów.

7. Na oczekiwania, jakie ma człowiek względem siebie oraz na oczekiwania 
środowiska względem człowieka mają duży wpływ czynniki kulturowe.
Każdy jest zdolny wzrastać i rozwijać się we właściwym kierunku, jeśli 

pomoże mu się w wykorzystaniu jego pierwotnej siły, którą nazywamy wolą 
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wzrastania. O wykształceniu dążenia do wzrostu mówimy, że jest to wykształ-
cenie patternu. Na pattern składa się równowaga między: popędami, wolą, 
uczuciami i inteligencją.
Faza wstępna w pracy socjalnej

Charakteryzuje się świadomym wykorzystaniem przez pracownika socjal-
nego jego wiedzy na temat procesu wzrastania człowieka i faz w jego rozwoju 
dla wykształcenia u klienta najpierw woli wzrastania, a następnie patternu 
wzrastania. Celem pracy socjalnej w tej fazie jest doprowadzenie do zrozu-
mienia przez klienta przemian, jakie zachodzą w jego życiu i życiu jego bli-
skich – w poszczególnych etapach życia.
Faza właściwa pracy socjalnej

Konieczne jest poznanie przez pracownika socjalnego przeszłości klienta 
i tych zdarzeń w jego życiu, które mają wpływ na jego teraźniejszość i przy-
szłość.

Diagnoza – ocena obejmuje:
– przyczyny trudnej sytuacji życiowej klienta, wynikające z procesu jej wzra-

stania,
– określenie poziomu patternu u klienta,
– określenie progu odporności na stres,
– określenie znaczenia przeszłości klienta dla jego teraźniejszości i powsta-

nia trudnej sytuacji życiowej,
– określenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń nabytych przez klienta 

w przeszłości, które mogą być wykorzystane do rozwiązania jego obecnej 
trudnej sytuacji życiowej,

– wykrycie, jakie znaczenie w życiu klienta ma środowisko (otoczenie).
Opracowanie planu postępowania

Pracownik socjalny musi uwzględnić, opracowując plan postępowania, 
w jakim etapie rozwoju jest jednostka. Plan postępowania jest w istocie pro-
jektem życiowym, w którym po określeniu z jednej strony aspiracji, a z dru-
giej strony wiedzy, doświadczeń i umiejętności klienta można wyznaczyć 
braki, które są źródłami przyczyn jego trudnej sytuacji życiowej. Bardzo 
ważna jest segmentacja działań podejmowanych dla rozwiązania (czasami 
tylko poprawy) trudnej sytuacji życiowej.

Ocena działań dokonywana jest okresowo – razem przez pracownika 
socjalnego i klienta.

Wskazania do stosowania tego podejścia:
– praca z osobami/rodzinami mającymi problemy związane z procesem 

wzrastania,
– praca z osobami, u których występuje brak patternu,
– praca z ludźmi/rodzinami dotkniętymi nieprzewidywalnymi stresami. 
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Charakterystyczną techniką w tym podejściu jest Indywidualny Profil 
Doświadczalny.

Interwencja w sytuacji kryzysowej 
Interweniować w sytuacji kryzysu to wejść w sytuację życiową osoby/

rodziny lub grupy w celu ograniczenia wpływu stresu, który jest przyczyną 
kryzysu. Pracownik socjalny interweniuje po to, aby pomóc w zmobilizowaniu 
mocnych stron osoby/rodziny i zasobów środowiska do zwalczenia kryzysu. 
Podejście to opiera się głównie na teoriach: stresu i komunikacji.
Faza wstępna pracy socjalnej

Z uwagi na konieczność bardzo szybkiego działania w czasie pierwszych 
spotkań (czasami nawet w czasie pierwszego spotkania) opracowana musi 
być diagnoza-ocena sytuacji klienta. Czasami jest to wstępna diagnoza (pro-
todiagnoza), która jest weryfikowana w czasie dalszej pracy.

W fazie tej określone są również cele oraz działania zmierzające w kie-
runku zaangażowania klienta w rozwiązanie własnej trudnej sytuacji życiowej.

Ocena i diagnoza odnosi się do:
– rozpoznania stanu kryzysu,
– wykrycia czynników stresujących, powodujących kryzys,
– określenia progu odporności osoby na stres (tu konieczna jest pomoc psy-

chologa),
– określenie fazy sytuacji kryzysowej,
– określenia możliwości osoby lub rodziny ( mocnych stron i zasobów środowiska ).
Dalsza praca socjalna

W ciągu pracy z przypadkiem trzeba dążyć do:
– ograniczenia wpływu czynnika stresującego (w miarę możliwości usunięcie 

tego czynnika),
– wykorzystania sytuacji kryzysowej do podniesienia progu odporności osoby 

na stres.
W relacji z klientem pracownik socjalny musi być empatyczny i serdeczny. 

Pracownik socjalny musi przyjąć aktywną rolę w kontaktach z klientem. Bar-
dzo ważna jest komunikacja – zarówno werbalna jak i niewerbalna.

Podstawowymi technikami pracy w tym podejściu są:
– wsparcie,
– informowanie, wyjaśnianie,
– działania ratownicze (często pomoc medyczna),
– psychoterapia.

Wskazania do stosowania podejścia:
– praca z osobami/rodzinami przeżywającymi problemu ostrego konfliktu 

lub problemy neurotycznych reakcji wobec środowiska,
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– praca z osobami/rodzinami cierpiącymi na chroniczne zaburzenia i tymi, 
które są w ostrej fazie kryzysu,

– praca z osobami, które są w fazie zmian w swoim życiu,
– praca z osobami należącymi do zaniedbanego środowiska społeczno-eko-

nomicznego.
Przeciwwskazania:

– praca z osobami z zaburzeniami charakteru.

Podejście modyfikujące zachowanie
Praca z przypadkiem polega na doprowadzeniu do: uzyskania, zlikwido-

wania, zmniejszenia lub wzmocnienia w sposób trwały niektórych zachowań 
osoby. Każde zachowanie, zarówno dostosowane, jak i niedostosowane zostało 
wyuczone za pośrednictwem wzmocnień dostarczanych temu zachowaniu 
przez otoczenie. Podejście opiera się głównie na teoriach komunikacji i sys-
temów.
Faza wstępna pracy socjalnej

W fazie tej następuje nawiązanie relacji z klientem oraz opracowanie 
wstępnej diagnozy-oceny sytuacji życiowej osoby, często angażuje się też do 
pomocy mediatorów.

Diagnoza-ocena wstępna obejmuje:
– zidentyfikowanie zachowań, które powinny być zmienione (uzyskane, zli-

kwidowane, zmniejszone, wzmocnione),
– określenie rozmiarów zachowanie (określenie tzw. punktu zerowego),
– określenie okoliczności sprzyjających zachowaniu.
Dalsza praca socjalna

Polega na opracowaniu pełnej diagnozy-oceny oraz celów i planu działań. 
Sedno pracy socjalnej polega na zmianie zachowań klienta. Relacja pracow-
nika socjalnego powinna być nacechowana otwartością i uprzejmością oraz 
poszanowaniem praw, wolności i godności człowieka. Bardzo ważna jest też 
relacja ze środowiskiem (otoczeniem) klienta.

Wśród technik stosowane są:
– techniki związane z zachowaniem odpowiadającym (powodowanie odru-

chów np. w pracy z alkoholikami),
– techniki instrumentalne (np. wzmacnianie, wygaszanie zachowań, nagra-

dzanie, karanie),
– techniki odwołujące się do sfery poznawczej (uczenie się przez naśladowa-

nie, prezentacje wzorca zachowań, gra ról).
Wskazania do stosowania podejścia:

– praca z dziećmi i młodzieżą (chodzi o naprawę błędów wychowawczych),
– praca z klientem znajdującym się pod opieką psychiatryczną,
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– praca z osobami uzależnionymi od alkoholu,
– praca z osobami uzależnionymi od środków psychotropowych,
– praca z rodzinami wieloproblemowymi.

Podejście rodzinne
Podejście to opiera się głównie na teoriach systemów i ról. Podejście ma 

na celu modyfikację lub zmianę elementów systemu relacji rodzinnych, które 
stanowią przeszkodę w wypełnianiu zadań życia rodzinnego i w pełnym roz-
woju członków rodziny. Pracownik socjalny stosujący to podejście musi rozu-
mieć zasady funkcjonowania rodzin. 

Pojęcia, które pozwalają na lepsze rozumienie funkcjonowania rodzin 
(wg Bowen’a):
– Fuzja emocjonalna – oznacza rodzinę jako „masę”, posiadającą tzw. „ego 

rodzinne”, które nie pozwala na posiadanie przez poszczególnych człon-
ków rodziny własnych poglądów i uczuć. W rodzinie obowiązują reguły 
wyznaczone często przez przodków i pielęgnowane w kolejnych pokole-
niach.

– Wzajemność nadkompetencji i niekompetencji – nieprawidłowe funkcjo-
nowanie jednego z członków rodziny jest kompensowane przez przesadne 
działania pozostałych członków rodziny. Czasami zaś nieprawidłowe funk-
cjonowanie całej rodziny powoduje przesadne działania jednego członka 
tej rodziny.

– Triada wzajemnych zależności – współmałżonkowie (rodzice) zbliżają się 
do siebie tylko w czasie choroby dziecka. Kiedy dziecko zdrowieje, rodzice 
oddalają się od siebie. Nawrót choroby dziecka znowu zbliża rodziców. 
Stan taki może trwać latami i żaden z członków rodziny nie czuje się 
w nim dobrze.

– Rozwód emocjonalny – relacja dwojga małżonków charakteryzuje się 
wyraźnym dystansem emocjonalnym, chociaż dla postronnego obser-
watora rodzina jest związkiem przykładnym. Tymczasem małżonkowie 
latami prowadzą zimną wojnę, która ma formę kontrolowanego dystansu.

– Rozłam małżeński – zjawisko podobne do rozwodu emocjonalnego, cho-
ciaż w tym przypadku małżonkowie prowadzą między sobą otwartą walkę, 
włączając w swoje sprawy również dzieci. Rodzice rywalizują o miłość 
dzieci i są gotowi dla tej sprawy poświęcić wszystko.

– Przymierze – związek między dwoma lub kilkoma członkami rodziny, któ-
rych łączy jakaś wspólna sprawa (często jest to wspólna firma). W obsza-
rze tej wspólnej sprawy członkowie rodziny szanują się nawzajem. Jednak 
w sprawach życia codziennego są odmiennego zdania i tak naprawdę nie 
potrafią dojść do wspólnych rozwiązań.
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– Koalicja – podział rodziny najczęściej na dwie rywalizujące ze sobą grupy 
skupione wokół rodziców.

– Triangulacja – rywalizacja między dwoma członkami rodziny, w którą włą-
czani są pozostali członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz krewni, którzy 
muszą opowiedzieć się po którejś ze stron.

– Konflikt ról – członkowie rodziny nie są zgodni co do pełnionych przez 
siebie ról w rodzinie.
Role występujące w rodzinach dysfunkcyjnych – np. czarnej owcy, kome-

dianta, kopciuszka.
Charakterystyczną techniką w tym podejściu jest spotkanie wszystkich 

członków rodziny. Celem spotkań z całą rodziną jest doprowadzenie do zro-
zumienia przez rodzinę, na czym polega jej trudna sytuacja życiowa oraz 
uświadomienia sobie, że wszystko to, co dotyczy jednej osoby w rodzinie, doty-
czy też pozostałych osób.

W podejściu tym pracownik socjalny zawiera tzw. przymierze terapeu-
tyczne – stworzenie atmosfery zaufania między pracownikiem socjalnym 
a rodziną.

Narzędziem w podejściu jest kontrakt socjalny. Charakterystyczną cechą 
tego podejścia jest również opracowanie przez pracownika socjalnego tzw. 
siatki badawczej.

Spotkania z rodziną odbywają się głównie w domu tej rodziny. Konieczne 
jest też określenie reguł, które obowiązują w trakcie spotkań. 

Podstawowe reguły to:
– każda osoba ma prawo do wypowiedzenia swoich myśli i nie wolno jej 

wypowiedzi przerywać,
– każda osoba bierze na siebie trud wyrażania własnych uczuć i nie ma 

potrzeby, aby robił to za nią ktoś inny.
Techniki werbalne: kierowanie przekazów do ich prawdziwego odbiorcy, 

werbalne wyrażanie przekazów niewerbalnych, wyjaśnianie przekazów 
sprzecznych i ukrytych, wyjaśnianie przekazów niejednoznacznych.

Techniki niewerbalne: genogram, rysunek (obraz), rzeźba, gry komuni-
kacyjne.

W podejściu tym pracownik często współpracuje z psychologiem.

Socjalizacja 
Socjalizacja (według Mertona) jest procesem, dzięki któremu w sposób 

selektywny nabywamy wartości, postawy, zainteresowania, umiejętności 
i kompetencje obowiązujące w grupie, do której należymy lub której człon-
kami staramy się zostać. Socjalizacja następuje poprzez interakcje z osobami, 
które są dla nas ważne.



Aurelia Włoch274

Mówiąc o socjalizacji jako podejściu w pracy socjalnej, myślimy o rolach 
społecznych, jakie powinien pełnić klient, aby prawidłowo funkcjonować 
w środowisku i grupie, do której należy lub pragnie należeć. Zasadą jest praca 
socjalna z całą rodziną, a nie tylko z osobą, której dotyczy dana dysfunkcja. 
Możemy mówić o całych rodzinach nie w pełni zsocjalizowanych. Rodziny 
takie nazywamy często rodzinami wieloproblemowymi lub dysfunkcyjnymi.

Wśród rodzin dysfunkcyjnych wyróżniamy: 
– rodziny nieprzewidujące – są to rodziny zależne i bierne, upatrujące przy-

czyn swojej trudnej sytuacji na zewnątrz rodziny; członkowie tych rodzin 
są niedojrzali i infantylni.

– rodziny aspołeczne – to rodziny żądające pomocy od innych ludzi i instytu-
cji. Rodziny te są egocentryczne i roszczeniowe, ciągle walczą i obwiniają 
innych za swoją sytuację.

Faza początkowa
Celem pracownika socjalnego w tej fazie jest zdobycie zaufania rodziny. 

Pracownik socjalny jest przez rodzinę bacznie obserwowany. Jest mu bar-
dzo trudno nawiązać kontakt z rodziną, ponieważ jest ona bardzo nieufna 
w stosunku do osób reprezentujących jakąś instytucję. Aby zdobyć zaufanie 
rodziny, pracownik socjalny musi akceptować tę rodzinę taką, jaka ona jest. 
Dla pracownika socjalnego ważna jest osoba, a nie rola, jaką ta osoba pełni 
w rodzinie. W fazie tej niezwykle ważne są sposoby komunikowania się pra-
cownika socjalnego z rodziną. Niezwykle ważna jest komunikacja niewer-
balna. W czasie rozmowy z rodziną pracownik socjalny musi bezpośrednio 
odpowiadać na pytania i zachować spokój, mimo częstej agresji rodziny. Musi 
pamiętać, że ataki i oschłość ze strony rodziny są często jej obroną.

Diagnoza-ocena sytuacji rodziny jest typowa dla pracy socjalnej, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na sposoby pełnienia ról przez członków rodziny.
W dalszym postępowaniu

Niezwykle istotne jest precyzyjne określenie celów, możliwych do osiągnię-
cia przez rodzinę. W podejściu tym bardzo często cele są niezwykle krótkoter-
minowe. Bardzo ważna jest segmentacja zadań tak, aby członkowie rodziny 
byli w stanie je wykonać. Niezwykle istotne jest nagradzanie za wszystkie, 
nawet najdrobniejsze osiągnięcia – pochwałą, uśmiechem. Bardzo potrzebne 
pracownikowi jest wsparcie ze strony specjalistów-konsultantów. Niezwykle 
ważna jest superwizja pracy socjalnej – zarówno indywidualna jak i grupowa. 
Może ona też być zarówno uczestnicząca, jak i następcza. Wśród technik 
postępowania stosowane są metodyczne działania: informowanie, wyjaśnia-
nie, konfrontacja, porada, wsparcie, działania wychowawcze nadzór oraz kon-
sultacje i superwizja.
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MICHAŁ SZYSZKA

Zarządzanie superwizyjne

1. WPROWADZENIE

Pomimo funkcjonowania w literaturze różnorodnych podejść do superwi-
zji, pomimo istotnych różnic w zdaniach wobec kwestii organizacji jej pro-
cesów, a nawet dyskusji i sporów wobec rozwiązań szczegółowych1 można 
zauważyć, iż odnośnie podstaw teoretycznych, a tym samym głównych celów 
procesu jesteśmy zgodni: superwizja powinna służyć przede wszystkim dosko-
naleniu umiejętności pracowników socjalnych, a tym samym, podwyższaniu 
jakości pracy. Superwizja w pracy socjalnej stanowi bowiem, wedle uogólnio-
nego rozumienia, szczególną metodę doskonalenia sprawności pracowniczych 
(także zespołów, a w szerszym wymiarze instytucji), której istotą jest stały, 
oparty o profesjonalne relacje i zestandaryzowane narzędzia proces konsul-
tacyjny (Nocuń i inni, 1996). To właśnie superwizja jest metodą, która, pod 
warunkiem oparcia o profesjonalny wymiar relacji oraz odpowiednio dobrane 
narzędzia i właściwą atmosferę, może dostarczyć pracownikom, zarówno 
indywidualnie jak również w zespołach zadaniowych współpracujących na co 
dzień, przestrzeni do refleksji, autorefleksji i wzajemnej konsultacji. Ma ona 
stwarzać możliwości rozwijania wiedzy, podwyższania jakości oraz efektywno-
ści pracy, wynajdowania optymalnych rozwiązań zawodowych na rzecz pracy 
z klientami. 

2. PERSPEKTYWA INTEGRALNA

Wskazując na istotę superwizji i akcentując takie aspekty działalności pro-
fesjonalnej jak podnoszenie jakości pracy i wsparcie metodyki, nie można 

1 Już na samym wstępie zaznaczyć trzeba, że jedna z istotnych kontrowersji dotyczy 
samego kierowania superwizyjnego i możliwości skutecznego wdrażania tego procesu. Zasad-
nicze kwestie tej kontrowersji zostaną w niniejszym tekście omówione.
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oddzielać ich od szerszego kontekstu funkcjonowania instytucji pomocy spo-
łecznej. Każde działanie zawodowe pozostaje bowiem w ścisłych relacjach 
z kontekstem miejsca, środowiska i zarządzania nimi. Trudno w rzeczy samej 
byłoby mówić o podnoszeniu jakości pracy socjalnej, odrywając ją od kontek-
stu kultury organizacyjnej. Nie powinniśmy wskazywać na możliwości rozwija-
nia nowych metod pracy z klientem, pomijając kwestie zarządzania zespołem 
oraz instytucją. Podobnie ma się kwestia wypalenia zawodowego pracowni-
ków socjalnych. Błędem jest oddzielanie tego problemu od kontekstu panują-
cego w instytucji klimatu organizacyjnego i łączenie jej jedynie z kontekstem 
pracy z klientami. Mówimy wszakże o integralnym kontekście miejsca pracy, 
jakim jest kultura funkcjonowania instytucji, na którą składa się nie tylko 
specyfika pracy z grupami odbiorców (klientów), ale także wszystkie poziomy 
wewnętrznej komunikacji.

W prezentowanym w tym miejscu podejściu nacisk położono na inte-
gralny kontekst pracy i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej – wedle 
poglądu, iż jakość pracy oraz świadczonych usług winna być rozpatrywana 
w  nawiązaniu do kultury organizacyjnej i tak zwanego „życia instytucji”, 
w których pracownicy wraz z kierownictwem stanowią integralny zespół2. 
Bardzo ważnym celem – zarówno w perspektywie kierownictwa wszystkich 
szczebli, jak również pracowników socjalnych jest zatem dobra komunika-
cja wewnątrz organizacji oraz dobra komunikacja instytucji z podmiotami 
zewnętrznymi i środowiskami. Przekładając się bezpośrednio na atmosferę, 
jakość i klimat pracy, komunikacja ma zasadniczy wpływ na standardy świad-
czonych usług realizowanej pracy socjalnej, tym samym jej efektywność. 

Specyfika przemian dokonujących się obecnie w instytucjach pomocy 
i integracji społecznej, związanych m.in. z procesem profesjonalizacji zawodu, 
dostępem do nowych narzędzi, dezyderatem współpracy z otoczeniem, ocze-
kiwanymi wysokimi standardami świadczonych usług, presją ze strony opinii 
publicznej oraz mediów wymaga wszechstronnego przygotowania kadry – 
zarówno pracowników socjalnych, jak również kierowników. Wymaga ciągłego 
rozwoju zawodowego, kreatywności, otwartości na zmiany i gotowości do ich 
wdrażania, a przede wszystkim podnoszenia standardów pracy i komunikacji 
oraz ciągłej ewaluacji realizowanych działań. Ewaluacja powinna obejmo-
wać nie tylko pracę socjalną i świadczone bądź realizowane usługi, ale także 
szersze aspekty: pracę kierowników, procedury, sprawność i tempo działania, 
jakość współpracy wewnątrz instytucji oraz wewnątrz komórek i zespołów 
zadaniowych. W kontekście tych aspektów znakomicie sprawdzać się może 
superwizja w swym szerokim znaczeniu oraz kierowanie superwizyjne, które 

2 Szeroko na ten temat: C. Sikorski, Kultura organizacyjna, Warszawa 2002.
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może być wykorzystywane jako skuteczne narzędzie efektywnego zarządza-
nia instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia, zwłaszcza w warunkach 
dynamicznie zmieniających się realiów życia społecznego. Superwizja, jeśli 
stanowi integralną część funkcjonowania jednostki oraz jeśli towarzyszy jej 
atmosfera otwartości i wspierania kadr przez kierownictwo, ma szanse bar-
dzo wydajnie wzmacniać zarówno pracowników, jak również proces zarządza-
nia instytucjami pomocy i integracji społecznej.

3. ISTOTA ZARZĄDZANIA SUPERWIZYJNEGO

W kontekście opisywanego w niniejszym opracowaniu modelu superwizji, 
bazującego na podejściu profesjonalnym, akcentującym korzyści pracowni-
ków i ich wsparcie można zadać pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle super-
wizja może mieć bezpośredni związek z zarządzaniem instytucją, wspierać 
poszczególne elementy tego procesu, jak planowanie, organizowanie, kie-
rowanie i kontrolowanie? Wszakże wielokrotnie wskazywano, że superwizja 
powinna być prowadzona niezależnie od kadr zarządzających, a zwłaszcza 
powinna być wyraźnie oddzielona od bezpośredniego nadzoru. Niezależnie 
od tych tendencji należy powtórzyć za autorami opracowań, że sam termin 
superwizja (ang. supervision) bezpośrednio odnosi się przecież do obszarów 
semantycznych organizacji i zarządzania, konotuje bowiem nadzór, kontrolę, 
kierowanie, a w dalszej kolejności, zgodnie z przyjętą praktyką, odnosi się 
do wsparcia pracowników i doskonalenia procesów zawodowych. Sięgając do 
klasycznych i nadal mocno obecnych w literaturze przedmiotu znaczeń super-
wizji nie można pominąć tej perspektywy: superwizja, oprócz wielu funkcji 
i możliwości, jest także metodą kierowania zespołem pracowników zorien-
towaną na usprawnianie organizacji pracy, podnoszenie produktywności 
w kontekście osiągania celów instytucji (Szmagalski, 2010). Nie bez powodu 
ta proweniencja akcentowana jest we wszystkich dostępnych opracowaniach 
tematu – kwestię tę podkreśla wielokrotnie Jerzy Szmagalski (2011, s. 158), 
jak również Jerzy Krzyszkowski, wskazujący wprost, że superwizja to …zorga-
nizowana działalność w celu oceny przydatności pracownika do organizacji oraz – drugi 
równoważny człon definicji – …pomocy pracownikowi w jego pracy (Nocuń i inni, 
1996, s. 185). 

Autor, którego podręcznik w bardzo istotny sposób przekłada się na postu-
lowane i rzeczywiste zasady zarządzania instytucjami pomocowymi, koncen-
truje się właśnie na: (1) funkcji administracyjno-zarządzającej wzmacniającej 
procesy gospodarowania kadrami, planowania i ewaluacji pracy organizacji 
pomocowej, (2) możliwościach kontroli i korekty pracy socjalnej z punktu 
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widzenia standaryzacji (funkcja zawodowa), a dalej dopiero na (3) perspek-
tywach edukacji w ramach procesu superwizyjnego oraz (4) możliwościach 
wsparcia emocjonalnego dla superwizowanych pracowników (Krzyszkowski, 
2010, s.186).

W tak zarysowany obszar bezpośrednio wpisuje się koncepcja zarządzania 
superwizyjnego. Cytując bowiem jedną z definicji: …w zarządzaniu superwi-
zyjnym nadzór jest spotkaniem profesjonalistów tej samej dziedziny, spotkaniem będącym 
wspólnym rozwiązywaniem problemów. W zarządzaniu superwizyjnym szef nadzoruje 
pracę oraz dba o wspieranie pracowników i ich rozwój zawodowy (Olech i inni, 2011, 
s. 135). Innymi słowy, istotą kierowania superwizyjnego jest udział osoby zaj-
mującej kierownicze stanowisko (przełożonego) w różnych płaszczyznach pro-
cesu superwizji. Rozwijając, może to być udział bezpośredni, w którym osoba 
zajmująca kierownicze stanowisko (przełożony) występuje w roli superwizora 
wobec pracowników. Taka perspektywa wymaga nie tylko kwalifikacji super-
wizora, ale także stosownych kompetencji i doświadczeń w zakresie pracy 
socjalnej. Inny, szerszy wymiar kierowania superwizyjnego obejmuje sytuację, 
w której przełożony nie pełni bezpośrednio roli superwizora, jednak superwi-
zorzy na różne sposoby z nim współpracują. Współpraca ta może obejmować 
konsultacje, przekazywanie wniosków i sugestii, ale także planowanie, ustala-
nie celów działań, a nawet interwencję. Superwizja może być rozumiana sze-
rzej, m.in. jako narzędzie podnoszenia jakości i efektywności w miejscu pracy, 
narzędzie umożliwiające diagnostykę funkcjonowania procesów i procedur 
w instytucji, zarządzanie zmianą, zarządzanie zasobami ludzkimi – jako 
metoda profesjonalnego wsparcia rozwoju pracowników. W praktyce zarzą-
dzanie superwizyjne, oprócz bezpośredniego prowadzenia przez kierownika 
superwizji, może obejmować działania w następujących zakresach: 
– organizowanie procesów superwizyjnych (zarówno superwizji indywidual-

nej jak i grupowej oraz koleżeńskiej; z udziałem superwizorów wewnętrz-
nych lub zewnętrznych, zależnie od potrzeb i możliwości instytucji);

– organizowanie procesów ewaluacyjnych funkcjonowania pracowników oraz 
instytucji (we wspólnym powiązaniu); 

– wielopłaszczyznową współpracę i konsultacje z superwizorami;
– uczestniczenie w procesach superwizyjnych oraz ewaluacyjnych – zgodnie 

z opisanymi w dalszej części modelami;
– przenoszenie wyników obserwacji i wniosków z powyższych na praktykę 

działania instytucji (w tym wspierania pracowników) celem podwyższania 
efektywności organizacji, a jednocześnie dbałości o podnoszenie jakości 
warunków pracy zawodowej.
Tak rozumiana superwizja, często określana mianem menedżerskiej różni 

się od klasycznej (określanej często profesjonalną) przede wszystkim tym, 
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że osoba prowadząca tę pierwszą in senso jest odpowiedzialna za procedury 
i zasady organizacyjne, w tym realizację ich przez podległych pracowników. 
Osoba prowadząca sesje superwizyjne (lub zaangażowana w ich organizację) 
na co dzień odpowiedzialna jest za realizację podstawowych funkcji kierow-
niczych jakimi są: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolo-
wanie (Freeman, 2011). Co więcej włącza w realizację tych funkcji proces 
superwizowania, wykorzystując go jako narzędzie podnoszenia efektywności 
realizowanych działań. Tu leży punkt ciężkości różnicy oraz istota kontro-
wersji: w  modelu profesjonalnym bowiem superwizor koncentruje się na 
pracy z klientami oraz umiejętnościach praktycznych, metodach, technikach 
i narzędziach stosowanych przez pracownika socjalnego.

4. PODSTAWOWE DYLEMATY: POMIĘDZY PODEJŚCIEM 
MENEDŻERSKIM (ZARZĄDZANIEM PERSONELEM)  

A WSPIERANIEM PROFESJONALNEGO  
ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Warto zwrócić uwagę na genezę kierowania superwizyjnego oraz istotny 
dysonans pomiędzy wskazywanymi funkcjami (i adekwatnymi celami) super-
wizji. Przywołując definicje superwizji i jej podstawowe funkcje można skon-
statować, iż skoncentrowane są one wokół dwóch obszarów: a) działań na 
rzecz poprawy efektywności pracy instytucji obejmujących kontrolowanie 
pracowników; b) działań na rzecz wsparcia, edukacji, optymalizacji pracy 
samych pracowników3. Logiczną konsekwencją tej dychotomii będą suge-
stie odnośnie samej organizacji superwizji, w tym osoby superwizora. Przy 
położeniu nacisku na efektywność działania organizacji naturalnie w rolę 
tę wejść powinien pracownik instytucji, w której prowadzona jest superwi-
zja: przełożony, kierownik (zwierzchnik) lub wydelegowany przez niego spe-
cjalista, z którym pozostanie w ścisłym kontakcie. W takim menedżerskim 
podejściu superwizja – zgodnie z opisywanym tu modelem, – staje się metodą 
zarządzania pracą socjalną oraz szerzej – procesami funkcjonowania insty-
tucji, co uprawomocnia fakt zaangażowania w ten proces kadr zarządzają-
cych a nawet występowanie w podwójnej roli: przełożonego i superwizora. 
Model ten, adekwatnie do genezy i wypracowanych praktyk, nazywany jest 
amerykańskim. Na innym pułapie lokuje się, wypracowane przede wszystkim 
w tradycji brytyjskiej, podejście do superwizji oparte o wsparcie pracowników 

3 Dychotomię tą szeroko opisuje Jerzy Szmagalski w cytowanej publikacji Superwizja pracy 
socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa 2005.
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zarówno w obszarach profesjonalnych, indywidualnych osiągnięć pracownika 
(coaching, wsparcie metodyki pracy socjalnej, pomoc w dostarczeniu nowych 
narzędzi, ich udoskonaleniu), jak również emocji, postawy zawodowej, moty-
wacji (wsparcie emocjonalne, przeciwdziałanie wypaleniu, indywidualne 
konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów). Oczywiście poszczególne 
modele superwizji nie wykluczają realizacji różnych funkcji i łączenia ich. 
Wychodząc od koncepcji J.B. Dawson i łącząc różne systematyki można spro-
wadzić pod wspólny mianownik trzy podstawowe funkcje:
1. Administracyjna lub menedżerska. 
2. Edukacyjno-szkoleniowa.
3. Terapeutyczno-wspierająca. 

Jak najbardziej możliwa, a wręcz pożądana jest sytuacja, w której superwi-
zja o orientacji menedżerskiej spełnia istotne funkcje wspierające oraz edu-
kacyjne, o tym jednak w dalszej części niniejszego artykułu. Zresztą autor 
opracowania superwizji pracy socjalnej przywołuje wielofunkcyjną koncepcję 
sformułowaną przez brytyjskich autorów Petera Hawkinsa i Roberta  Shoheta, 
„godzącą” z powodzeniem dwie wskazane, przeciwstawne orientacje. 

Tabela 1. Funkcje superwizji

Superwizja

Funkcjonować powinna w kontekstach związanych z wykonywaniem 
przez pracowników czynności zawodowych. Superwizor jako 
edukator, coach, a także „opiekun” czuwający nad rozwojem 
zawodowym pracownika, doskonaleniem jego warsztatu pracy, 
także budowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem i klientami. 
Dominuje funkcja edukacyjna, nie występuje funkcja menedżerska 
ani wspierająca.

Superwizja 
szkoleniowa

Funkcjonować powinna w kontekstach edukacyjnych: szkoleń, 
doskonalenia metodycznego, odbywania staży zawodowych, praktyk 
studenckich lub wolontariatu. Superwizor jako „nauczyciel zawodu” 
– obejmuje funkcję kierowniczą jako organizator pracy oraz 
bezpośredni nadzorca.

Superwizja 
menedżerska

Ten przypadek ma miejsce, gdy superwizor według formalnych 
relacji jest zwierzchnikiem osoby superwizowanej lub grupy osób 
superwizowanych. Może obejmować funkcję edukacyjną, jak również 
wspierającą.

Superwizja 
konsultacyjna

Ma wymiar podobny do prowadzonej często w sposób nieformalny 
superwizji koleżeńskiej, osoba pełniąca funkcję superwizora 
formalnie nie jest ani przełożonym superwizowanego, ani specjalnie 
wyszkolonym do tego celu edukatorem.

Źródło: J. Szmagalski, op. cit., s. 23.
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Więcej uwagi warto poświęcić zastrzeżeniom odnośnie możliwości łączenia 
funkcji edukacyjno-wspierającej i menedżerskiej w ramach jednego procesu 
superwizji. Zastrzeżenie to bowiem konstytuuje pytanie, czy w ogóle super-
wizja może mieć zastosowanie w zarządzaniu, a jednocześnie służyć profesjo-
nalnemu wsparciu i doskonaleniu pracowników socjalnych. Mówiąc wprost 
w skrajnych sytuacjach superwizja może być odczuwana jako zagrożenie dla 
pracowników, jako kolejna forma nadzoru, kontroli i wywierania wpływu, 
a nawet potencjalne narzędzie mobbingu. Ważnego argumentu przeciwko 
stosowaniu superwizji dostarcza przywoływana przez Jerzego Szmagalskiego 
Joyce Lishman, która wskazuje, iż w kierowaniu superwizyjnym proces kon-
sultacyjny opierać się będzie na relacjach służbowych: przełożony-podwładny, 
co stać się może istotną barierą, bowiem superwizja z istoty rzeczy opierać 
się powinna o relacje: specjalista – specjalista. To bardzo istotny argument, 
wydaje się jednak, że prawdy jak zwykle należy szukać pośrodku, zwłaszcza 
że konsultacja realizowana w ramach kierowania superwizyjnego, przy zacho-
waniu przywołanych tu standardów, w istocie ma szanse stać się spotkaniem 
specjalistów. Kierowanie superwizyjne wdrażane w profesjonalnym wymia-
rze, zgodnie z omawianymi w podręczniku standardami oraz przy zachowaniu 
kluczowych, wskazanych tu warunków otwartej komunikacji, wzajemnej woli 
współpracy w osiąganiu wspólnie ustalonych celów wspomaga zarówno osoby 
superwizowane, jak również proces efektywnego zarządzanie organizacją. 
Zgodnie z podstawowymi funkcjami służyć może poprawie jakości wykonywa-
nej przez pracowników socjalnych pracy (superwizor w roli lidera), ma szanse 
promować indywidualny rozwój kompetencji i umiejętności praktycznych 
(superwizor w roli edukatora), w zasadniczy sposób służyć może usprawnia-
niu dwustronnej komunikacji instytucjonalnej (superwizor uzyskuje informa-
cje zwrotne na temat zarządzania i organizacji pracy i ostatecznie pomaga 
bezpośrednio kontrolować zasady działania i zakresy realizacji celów organi-
zacji) (Leśniak-Berek, 2007, s. 35).

5. KLUCZOWE WYMOGI

Aby powyższe możliwości udało się spełnić, konieczne wydaje się określe-
nie zbioru warunków istotnych dla wdrażania zarządzania superwizyjnego. 
Można uogólnić, iż działania te mają sens oraz mogą być efektywne wówczas, 
gdy układają się w relacyjny proces, oparty o współudział (partycypację), 
autentyczne zaangażowanie obu stron w proces superwizji. Część warunków 
kierowania superwizyjnego została już wskazana (otwarta komunikacja). 
Budowane w procesie superwizji relacje powinny opierać się o transparentne 
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zasady. Poniższa lista jest w opinii autora zbiorem wymogów minimum lub 
pewnego rodzaju busolą. Wydaje się, że z uwagi na specyfikę superwizji: pracy 
z drugim człowiekiem, wymogi powinny zostać wspólnie, metodą konsulta-
cyjną, na poziomie konsensusu wypracowane przez zespół wraz z superwizo-
rem i zostać zawarte w formie wiążącego obie strony kontraktu.
1. Wspólnie ustalony cel, który akceptują i z którym utożsamiają się 

zarówno pracownik, jak również przełożony. Cel adekwatny do miejsca 
i roli instytucji w systemie, i w środowisku oraz realizowanych w jej ramach 
działań. W tym punkcie istotne jest utożsamianie się pracownika z celami 
działania i funkcjonowaniem instytucji, co niestety w obecnych realiach 
nie jest oczywiste ani powszechne. Dla uzyskania porozumienia i auten-
tycznego zaangażowania w proces superwizor i pracownik muszą wspólnie 
utożsamiać się z działaniami/pracą realizowanymi zarówno jednostkowo 
(przez pracownika), jak również na szerszym poziomie organizacji w jej 
konkretnym otoczeniu społecznym i instytucjonalnym, rozpoznawać sens 
oraz skuteczność aplikowanej pracy socjalnej, opieki, wsparcia, współpracy 
czy integracji społecznej.

2. Wzajemna akceptacja. Trudno oczekiwać pozytywnych efektów prowa-
dzonej superwizji, gdy pracownik wewnętrznie blokuje się z powodu braku 
akceptacji dla superwizyjnej roli kierownika. Akceptację dla takiej roli 
łatwiej zbudować przy spełnianiu pozostałych warunków, powinna być ona 
jasno zwerbalizowana jako element zawiązanego kontraktu.

3. Wzajemne zrozumienie. Wzajemne rozeznanie własnej roli, atutów 
i mocnych stron, a także deficytów. Warunek ten obejmuje również zrze-
czenie się przez przełożonego postawy dyrektywnej i oceniającej (ad perso-
nam) na rzecz analizy i postawy aktywnie wspierającej rozwój i działania 
zawodowe pracownika (ad rem). Wzajemne zrozumienie obejmuje świado-
mość, iż „nikt nie jest doskonały”, pracownicy w sposób ustawiczny uczą 
się, a dla efektywności tego procesu niezbędny jest dialog, informacja 
zwrotna: opinie współpracowników, w tym przełożonych, oceny postępów 
realizowane wedle jasno określonych kryteriów. Tak szeroko rozumiane 
wzajemne zrozumienie może być dopiero warunkiem kooperacji i współ-
działania w ramach procesu superwizyjnego.

4. Autorytet. Autorytet w kontaktach zawodowych jako istotny warunek 
współdziałania nie powinien wynikać jedynie z pozycji formalnej prze-
łożonego i superwizora, ale zbudowany być musi bezpośrednio na bazie 
jego wysokich kompetencji: wiedzy, umiejętności, praktyki, łączonych 
z cechami przywódczymi, wysoką inteligencją emocjonalną czy charyzmą. 
Nie można oczekiwać wiele po superwizji, w której superwizujący nie 
występuje w roli doświadczonego pracownika, nie jest postrzegany jako 
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autorytet dla superwizowanego, na przykład ma mniejsze doświadczenie 
w pracy stanowiącej obszar konsultacji lub też w mniejszym zakresie opa-
nowane kompetencje społeczne. 

5. Zaufanie. Jest warunkiem progowym. Wskazywano już kilkukrotnie na 
możliwe obawy pracowników socjalnych wiązane z kierowaniem superwi-
zyjnym. Z uzyskaniem zaufania należy wiązać przede wszystkim zdolność 
pracownika do otwarcia się przed przełożonym-superwizującym, gotowość 
do szczerości i dzielenia się informacjami wszystkich kategorii: o własnych 
odczuciach, w tym problemach, obawach, rozterkach, a także ewentual-
nych błędach. Perspektywa zaufania obejmuje jednak również kwestie 
stosunku osoby superwizującej do superwizowanego pracownika, wynika 
bowiem z przestrzeni indywidualnych i grupowych doświadczeń, zdobywa-
nych w różnych kontekstach: z budowanych relacji, przebiegu dotychcza-
sowej współpracy, wzajemnej komunikacji itd. 

6. Kwalifikacje i odpowiednie przeszkolenie. Ten warunek może wydawać 
się truizmem, trzeba jednak o nim wspomnieć. Superwizja prowadzona 
przez kierownika/przełożonego w żadnym wymiarze nie może odstawać 
od standardów superwizji profesjonalnej, przyjętych powszechnie oraz opi-
sanych przez pozostałych autorów niniejszego opracowania standardów 
i wymogów, w tym wymogów formalnych odnośnie kwalifikacji i niezbęd-
nego doświadczenia zawodowego. 
Przyglądając się z dalszej perspektywy pragmatyce działalności wielu jed-

nostek pomocy i integracji społecznej, można by wskazać, iż warunki te nie 
zawsze są łatwe do spełnienia4. Wskazany powyżej katalog mógłby stanowić 
pewnego rodzaju postulat odnośnie atmosfery pracy, kultury organizacyjnej, 
funkcjonujących w ich ramach relacji międzyludzkich. Czy zasadniczo jednak 
nie o to właśnie chodzi w branży pomocy i integracji społecznej, by profe-
sjonalnie działać na rzecz innych w warunkach dobrej komunikacji, otwar-
tości i w przyjaznej atmosferze? To istotna, lecz często pomijana kategoria 
wchodząca w obszar bezpośrednich kompetencji osób kierujących instytu-
cjami. Organizacja kierowania superwizyjnego, aby wnosiła istotne wartości 
w rozwój zawodowy pracowników, musi uwzględniać dbałość o dobre relacje 
i właściwe standardy w miejscu pracy (m.in. odnoszenie się z szacunkiem do 
podwładnych, odpowiedni podział obowiązków, efektywne zarządzanie zaso-
bami, przejrzyste kryteria nagród, premiowania i awansów, spójny przekaz 
informacji, odpowiednie motywowanie, dostęp do szkoleń i narzędzi podno-
szenia jakości pracy itd.) Z drugiej strony wdrożenie tego procesu w sposób 

4 Por. A. Olech, A. K. Sobczak, Raport z badań Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy 
społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.
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wydajny wzmacnia dobre tendencje w tym wymiarze i przyczynia się do szyb-
kiej diagnostyki zagrożeń i tak zwanych wąskich gardeł instytucji i poszcze-
gólnych jej jednostek. 

6. BARIERY

Jerzy Szmagalski przywołuje najbardziej typowe bariery matrycujące kon-
flikt pomiędzy superwizją profesjonalną a menedżerską, mogące utrudniać, 
a nawet uniemożliwiać osiąganie celów zarządzania superwizyjengo na pożą-
danym poziomie (Szmagalski, 2011, s. 24). Z uwagi na ich reprezentatyw-
ność warto je tutaj przywołać. Uzasadnionym jednak będzie zestawienie ich 
z konkretnymi przykładami dobrych praktyk, zaczerpniętymi z konkretnych 
instytucji pomocowych5. 

Przykład pierwszy: konflikt interesów. Pracownik socjalny kieruje się 
zasadami profesjonalizmu, pracuje systematycznie i „głęboko” z dobrze roku-
jącym klientem, co wymaga sporych nakładów czasowych. Przełożony, kieru-
jąc się kryteriami efektywności reprezentowanej instytucji i ekonomiki pracy, 
mógłby kwestionować zasadność stosowania pracochłonnych procedur, widząc 
możliwości efektywnego przeniesienia pracy na szerszą grupę klientów. 

Dobra praktyka: Dyrektor dużego miejskiego ośrodka pomocy społecznej 
nie tylko osobiście prowadzi superwizję i konsultacje, ale generalnie przyj-
muje styl zarządzania charakteryzujący się częstą obecnością (i dobrymi rela-
cjami) pośród pracowników w ich miejscach pracy, a także bardzo dobrze zna 
specyfikę lokalnych środowisk. Dyrektor ten nie widzi sprzeczności interesów, 
przeciwnie, dostrzegając możliwości „wyciągnięcia” konkretnych, podejmu-
jących współpracę i starania rodzin z systemu pomocy, decyduje się odcią-
żyć pracowników, którzy pracują w tych środowiskach. W rezultacie takiej 
polityki organizacyjno-kadrowej pracownicy specjalni pracujący intensywnie 
metodą kontraktu socjalnego mają pod opieką mniejszą liczbę środowisk, 
celem maksymalizacji efektów tej pracy.

Przykład drugi: bariery dystansu pomiędzy pracownikiem socjalnym 
a przełożonym. Na skutek barier mentalnych i braku zaufania superwizo-
wany pracownik socjalny może mieć obawy przed ujawnianiem superwizorowi 
wszystkich wątpliwości zawodowych, a zwłaszcza własnych rozterek i błędów 
lub też innych ważnych z perspektywy zawodowej kwestii, np. ujawnienia 
wiedzy o kulejących w instytucji procedurach, braku motywacji pracowników, 

5 Autor dla zachowania neutralności opisu nie przywołuje nazw instytucji ani konkret-
nych osób realizujących przywołane formy kierowania superwizyjnego.
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konfliktach w zespole itd. Jednocześnie superwizor, ze względu na ograni-
czony kontakt z samą pracą socjalną, pełnienie głównie administracyjnych 
obowiązków i nastawienie na sprawozdawczość oraz „efektywność” pojmo-
waną w ilościowym, nie jakościowym wymiarze, może mieć trudności w peł-
nym zrozumieniu istotnych problemów pracownika, typowych i nietypowych 
dylematów pracy socjalnej. 

Dobra praktyka: Sesje superwizyjne prowadzone są przy bardzo dużym 
zaangażowaniu i przygotowaniu superwizora, który każdy przypadek trak-
tuje indywidualnie. Profesjonalizm kierownika – doświadczonego w pracy 
socjalnej oraz przygotowanego odpowiednio do prowadzenia procesu – 
otwarta komunikacja, rzeczowa informacja zwrotna oraz dbałość o wdraża-
nie w zarządzanie instytucją wniosków wynikłych ze spotkań z pracownikami 
pozwalają pokonać wskazane bariery, pomiędzy pracownikami zawiązują się 
lepsze relacje zawodowe, dominuje szczerość, pracownik socjalny uzyskuje 
wsparcie, a kierownik cieszyć się może większym autorytetem pośród pra-
cowników.

7. ANTYOPRESYJNOŚĆ

Superwizja menedżerska nie może w żadnym przypadku naruszać 
przestrzeni pracownika, nie może stawać się narzędziem bezpośredniego 
wywierania presji, demonstrowania władzy lub zwierzchnictwa, wyciąga-
nia służbowych konsekwencji. Superwizor każdorazowo wspomaga pracow-
nika w braniu odpowiedzialności za własne działania a treścią ich spotkań 
w ramach superwizji menedżerskiej będzie rozpatrywanie problemów, reflek-
sja nad ich genezą i istotą oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz 
ich rozwiązywania i zapobiegania problematycznym sytuacjom w przyszłości. 
Jednym z kluczowych paradygmatów profesjonalnej superwizji, który dotyczy 
w szczególności superwizji menedżerskiej, jest tzw. antyopresyjność (termin 
– Lishman za J. Szmagalski). 

Antyopresyjność możemy rozumieć jako postawę profesjonalną, zakła-
dającą zrzeczenie się dominacji i możliwości bezpośredniego wywierania 
wpływu: w tym oceniania, kategoryzowania, dyrektywnego określania celów, 
określeń typu: powinieneś, musisz, twoim błędem jest… itd. 

Superwizora oraz superwizowanego łączy wiele więzi wynikających nie 
tylko z interakcji, formalnej przynależności do organizacji, ale i z zależności 
służbowych. Relacja ta ma charakter asymetryczny, wynikający z formalnego 
zwierzchnictwa, zależności służbowych, co może bardzo niekorzystnie wpły-
nąć na przebieg kontaktów, potęgując różne bariery. Aby zredukować zagro-
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żenia płynące z asymetrii relacji zawodowych należy mieć świadomość tych 
barier, a jednocześnie zadbać o dobrą komunikację. Postulowaną postawą 
będzie tu otwarcie na drugą osobę, zrozumienie, akceptacja, komunikacja 
oparta o aktywne słuchanie i zasady dialogu, dostarczanie konstruktywnej 
i neutralnej informacji zwrotnej, refleksja nad przedmiotem lub kwestią sesji 
superwizyjnej (w miejsce arbitralnych poleceń lub wytycznych), analiza róż-
nych możliwych i stosowanych podejść metodycznych, profesjonalne dosko-
nalenie pracowników i autentyczne stwarzanie perspektyw rozwijania wiedzy 
i umiejętności (Szmagalski, 2011, s. 23).

Warunkiem antyopresyjności oraz niwelowania asymetrii będzie rów-
nież odpowiednia wspólnie uzgodniona i zaprojektowana struktura procesu 
superwizyjnego. Superwizowany powinien mieć możliwość udziału w ustale-
niu celów spotkań, obszarów pracy, narzędzi, ewentualnie w razie potrzeby 
możliwość dostępu do innych źródeł wsparcia: na przykład konsultacji innego 
specjalisty, mediatora lub niezależnego superwizora. 

8. KONSULTACJE A SUPERWIZJA

Superwizja powinna służyć …rozwijaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych przy 
rozwiązywaniu problemów, którymi zajmuje się dana placówka. Stanowi integralną 
część funkcjonowania (…) dzięki wyznaczeniu formalnego obowiązku takich konsultacji 
i czasu na ich prowadzenie w planach pracy placówki i pracowników (Nocuń i inni, 
1996, s. 159). Proces superwizyjny staje się zatem transakcją wiązaną, przy-
wilejem, a jednocześnie obowiązkiem, wymaga bowiem systematyczności, 
metodyki, jest niebagatelnym wyzwaniem i obciążeniem dla kadr zarządza-
jących, wiąże się z nim duża odpowiedzialność. Z tego powodu warto wskazać 
na istotne różnice pomiędzy superwizją a często stosowaną w instytucjach 
konsultacją. Oba procesy, mimo że mają zupełnie inny charakter, cechuje 
wiele wspólnych oraz podobnych elementów, ponadto konsultacje stają się 
ważnym elementem superwizji. Superwizję wyróżnia przede wszystkim cią-
głość, systematyczność oraz wyraźnie określona struktura i ustalane ramy 
czasowo-przestrzenne (Leśniak-Berek i inni, 2007, s. 36). Konsultacja w tym 
kontekście może być różnie rozumiana. Jedną z możliwości niesie układ asy-
metryczny, gdzie osoba bardziej doświadczona, o większych kompetencjach, 
wchodząc w rolę superwizora doradza, konsultuje lub ewaluuje działania pra-
cownika mniej doświadczonego, podległego, będącego superwizantem. 

Proces konsultacyjny – stanowi analizę funkcjonowania pracowników 
w  ich rolach zawodowych i służyć ma rozwojowi wiedzy oraz umiejętności, 
które niezbędne są do rozwiązywania problemów, jakimi zajmuje się dana 
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organizacja. Proces konsultacyjny – zgodnie z ideami kierowania superwi-
zyjnego może mieć formę zbliżoną do pracy zespołów interdyscyplinarnych 
lub konsyliów lekarskich, w których każdy ze specjalistów w danej dziedzinie 
otwarcie prezentuje własne stanowisko i sugestie adekwatne do posiadanych 
kompetencji: wiedzy i doświadczeń. Należy w tym miejscu uściślić, że właśnie 
taki system konsultacyjny, grupowy i oparty o konfrontację różnych doświad-
czeń, opinii i punktów odniesienia nie tylko uchodzi za najbardziej skuteczny 
(Nocuń i inni, 1996, s. 161), ale niewątpliwie przyczynia się do budowania 
kultury współpracy i integracji w ramach zespołów pracowników. Podobnie 
właściwie prowadzone kierowanie superwizyjne z jednej strony może wzmac-
niać, zespół z drugiej umożliwia uzyskanie różnego rodzaju informacji zwrot-
nej – również opinii, sugestii i uwag osoby superwizowanej wobec obszarów 
wchodzących w zakres kompetencji i działań organizacyjnych kierownika-
-superwizora, takich jak organizacja, komunikacja w miejscu pracy, ewentu-
alne jej bariery, funkcjonujące – lepiej lub gorzej – procedury itd. 

9. KOMPETENCJE SUPERWIZORA

Można wskazać na rosnące zapotrzebowanie w kręgu środowisk instytu-
cji na specjalistów – superwizorów, których profesjonalizm gwarantowałby 
realne możliwości podniesienia jakości funkcjonowania instytucji. Należy 
w tym miejscu wskazać, że organizowanie i prowadzenie procesu zarządzania 
superwizyjnego wymaga szczególnych kompetencji. Nie wystarczą tutaj same 
studia podyplomowe z zakresu superwizji ani uczestnictwo w specjalistycz-
nych kursach, które oczywiście stanowić będą pewne określone minimum 
wymagań formalnych. Należy jednak zarysować już na tym etapie mniej for-
malną, lecz równie istotną strukturę wymagań, w którą wpisują się szerokie 
kompetencje społeczne. 

Generalnym i podstawowym warunkiem jest postawa otwartości kadr 
kierowniczych na pracowników, związane z nią postrzeganie instytucji jako 
zorganizowanego zespołu pracowników funkcjonujących w określonych rela-
cjach. Kluczowe dla skutecznego zarządzania superwizyjnego są umiejęt-
ność szerokiego spojrzenia na procesy dokonywujące się w miejscu pracy, 
empatia, także zawodowa, kreatywność, umiejętność wyjścia ponad rolę nad-
zorcy i organizatora pracy, a także pewnego rodzaju odwaga, pozwalająca na 
aktywne kierowanie procesami w instytucji, wprowadzanie zmian, kiedy jest 
to potrzebne. Wskazać należy na takie role przełożonego wobec podwładnego 
jak: coach, edukator, facylitator, lider, podpora psychiczna, czy koordynator. 
Kierownik uczestniczący w procesie zarządzania superwizyjnego musi wyka-
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zać gotowość do zrozumienia pracowników, gotowość wejścia w rolę, którą 
często określa się mianem coaching. Istotne będzie posiadanie specjalistycz-
nej wiedzy obejmującej znajomość metod i procedur stosowanych przez pra-
cowników (np. metody pracy socjalnej) ze wskazaniem na dobre praktyki 
w tym zakresie. Istotne będą kompetencje psychospołeczne ukierunkowane 
na komunikację i poznanie pracowników (i współpracowników), zrozumienie 
ich oraz kontekstów, w których przyszło im funkcjonować oraz efektywnego 
wpływu społecznego, ukierunkowanego m.in. na wsparcie pracowników, opty-
malizację procedur ich funkcjonowania, polepszenie komunikacji, profesjo-
nalny rozwój kompetencji itd. Nie bez znaczenia będzie wiedza praktyczna 
i teoretyczna z zakresu metodyki pracy socjalnej, znajomość zasad procesów 
ewaluacyjnych, właściwej i efektywnej komunikacji, motywowania. 

Jak już wskazywano, aby działania takie prowadzone były z należytą sta-
rannością, niezbędne rozeznanie w procedurach wynikających z modelu 
menadżerskiego superwizji (zarządzanie superwizyjne, umiejętności organi-
zatorskie oraz kontrolno-korekcyjne, znajomość narzędzi zwiększania efek-
tywności instytucji). Ze względu na specyfikę branży i istotę działań – pracę 
z człowiekiem, konieczne jest również szczegółowe przygotowanie kierowni-
ków w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych, wsparcia w pokony-
waniu psychologicznych trudności pracy socjalnej, pracy z grupą, współpracy 
w zespole pracowniczym, wykorzystywania doświadczeń zawodowych współ-
pracowników oraz innych specjalistów zaangażowanych w pracę z klientem.

10. PŁASZCZYZNA WSPARCIA PRACOWNIKÓW 
I EWALUACJI DZIAŁAŃ INSTYTUCJI

Nietrudno zauważyć, że formalna pozycja superwizora oparta o hierarchię 
w instytucji uprawnia do rozmaitych środków wpływu: nagradzania, karania, 
podporządkowywania, obarczania dodatkowymi obowiązkami. Taki zakres, 
jak już wskazywano, teoretycznie może ograniczać postulowaną w  super-
wizji profesjonalnej neutralność relacji specjalista – specjalista. Warto 
jednak spróbować przekierować obawy i wątpliwości na szanse i perspek-
tywy, dostrzec tym samym, jaki potencjał projektowania i przeprowadzania 
pozytywnej zmiany mieści się w zarządzaniu superwizyjnym i wynikających 
z  formalnej pozycji superwizora możliwościach. Przełożony/superwizor ma 
przecież także kompetencje, by modelować zakresy działań pracowników/
superwizowanych, odciążać obowiązki, przesuwać punkty ciężkości wykony-
wanych czynności, korygować lub zmieniać zakresy wykonywanych czynności, 
miejsca wykonywanej pracy.
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W świadomości pracowników socjalnych instytucja pomocowa to przede 
wszystkim miejsce realizacji i spełniania zawodowego, bezpośredniej obser-
wacji własnych sukcesów, działań rutynowych, ale i rozczarowań. Instytucje 
pomocy i integracji społecznej, niezależnie czy reprezentują sektor publiczny 
czy państwowy, niezależnie od typu, zgodnie ze społecznymi wyobrażeniami 
powinny mieć duży wpływ na rozwój i funkcjonowanie społeczności lokalnych. 
Aktywni mieszkańcy, liderzy opinii, zgodnie z współczesnymi standardami 
i wzorami dostarczanymi m.in. przez organizacje trzeciego sektora, oczekują 
od instytucji, że jej działalność zorientowana będzie nie tylko na zaspoka-
janie potrzeb socjalnych ich klientów i wyrównywanie deficytów, ale także 
na współpracę, animację, integrację czy np. wspieranie ekonomii społecznej. 
Zarządzanie superwizyjne wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Obej-
muje bowiem m.in. budowanie dobrej atmosfery w instytucjach, działania 
wzmacniające relacje i współpracę z otoczeniem, wzmacnianie tożsamości 
i kreowania pozytywnego wizerunku, co w efekcie może przełożyć się na 
pozyskiwanie społecznego zrozumienia i poparcia. Zarządzanie superwizyjne 
może bowiem być rozumiane jako metoda ewaluacji (świadomie nie używam 
określenia ocena) pracy oraz zawodowego doskonalenia pracowników socjal-
nych, a także metoda in senso zwiększania efektywności placówek świadczą-
cych pracę socjalną. 

Jakość świadczonych przez organizację usług zależy m.in. od dynamiki 
działania i sprawności w reagowaniu na zmiany zachodzące w otoczeniu spo-
łecznym i instytucjonalnym. Superwizja menedżerska dostarcza konkretnych 
narzędzi wspierania procesów kierowniczych w dwu płaszczyznach: kadrowej 
oraz organizacyjnej (Leśniak-Berek i inni, 2007, s. 40). W pierwszą płaszczy-
znę wpisuje się planowanie oraz bieżące zarządzanie kadrami organizacji. 
Mam tu na myśli zwłaszcza takie działania jak ocena osiągnięć pracowników, 
ocena przydatności zawodowej pracowników, ocena i ewaluacja organizacji 
pracy, ocena przestrzegania przepisów i wewnętrznych regulaminów lub/i 
standardów, ewaluacja efektywności działań, diagnoza ewentualnych syn-
dromów wypalenia zawodowego. Wszystkie wskazane wyżej obszary mogą 
stanowić przedmiot konsultacji superwizyjnych, pod warunkiem zachowa-
nia odpowiednich standardów, jasnych celów, przyjaznej komunikacji, wza-
jemnego zaufania itd. W tym wymiarze szczególnej roli nabiera dezyderat 
bezpieczeństwa superwizowanych pracowników, niedopuszczenie do sytuacji, 
w  której odczuwano by presję, zamiast możliwości dialogu i profesjonal-
nego wsparcia. Drugi wymiar obejmuje możliwości – na bazie rozeznania 
„u źródeł”, na szczeblu pracowników – zakresów realizacji celów strategicz-
nych organizacji, oraz modyfikacji ich lub dostosowywania. W tym wymiarze 
superwizja stwarza perspektywę weryfikowania, korygowania i rozwijania 
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polityki kadrowej, rozwijania nowych usług, dokonywania zmian w stosowa-
nych procedurach, lokalizację i usuwanie wąskich gardeł i barier komunika-
cyjnych w instytucji. Warto przypomnieć, że dla zachowania nieagresywnego 
stylu komunikacji i poszanowania przestrzeni superwizowanych pracowni-
ków można posługiwać się metodami dialogowymi, stosowanymi na co dzień 
w pracy socjalnej, jak np. partnerski dialog, podejście skoncentrowane na 
rozwiązywaniu problemu, analiza SWOT, planowanie SMART, zadaniowe 
podejście skoncentrowane na mocnych stronach pracownika itd. (Leśniak-
-Berek i inni, 2007, s. 40).

11. WSPARCIE ZARZĄDZANIA

Kierowanie instytucjami pomocy i integracji społecznej wymaga wyjątko-
wych kompetencji, organizacje funkcjonują bowiem w szczególnej specyfice: 
jest to kontekst bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, w atmosferze 
szczególnie podatnej na różnorodne napięcia, konflikty i sytuacje kryzysowe. 
Można wskazać wprost, że instytucje funkcjonują w otoczeniu turbulentnym, 
sytuacja kryzysowa jest wręcz wpisana w specyfikę funkcjonowania pomocy 
społecznej. 

Można przy okazji zastanowić się nad wizerunkiem instytucji pomocy 
społecznej oraz stanem i jakością współpracy z otoczeniem instytucjonal-
nym i społecznym. Oczywiście w każdym z ośrodków sytuacja kształtuje się 
jednostkowo, można jednak skonstatować, iż ani wizerunek branży nie jest 
w powszechnym odbiorze korzystny – o czym świadczą m.in. liczne donie-
sienia medialne, a także stan współpracy międzyinstytucjonalnej: pomiędzy 
instytucjami pomocy, integracji społecznej, instytucjami rynku pracy pozo-
stawia wiele do życzenia – o czym świadczy wiele raportów, diagnoz i analiz6. 
Równie doniosłą rolę odgrywa komunikacja wewnątrz organizacji. Jak wyglą-
dają więzi informacyjne i polityka informacyjna w instytucjach pomocowych? 
Trudno sprowadzić pod wspólny mianownik wiele różnych modeli i praktyk. 
Na podstawie gromadzonych doświadczeń, jak i dostępnych raportów można 
wnioskować, że sytuacja jest daleka od ideału. Pracownicy często skarżą się 
na brak standardów i oficjalnych kanałów przepływu informacji, a im więk-
sza instytucja, tym problemy są częściej zgłaszane. Często obserwowany jest 
brak dobrej współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami oraz koordy-
nacji działań.

6 Por. Raport z badań: Siła i niemoc. O roli współpracy i przyczynach niewydolności aktualnych 
rozwiązań systemowych w obszarze integracji społecznej, Stowarzyszenie CRIS, Rybnik 2011.
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Wielkim wyzwaniem stojącym przed kadrą kierowniczą instytucji staje się 
zatem aktywne kształtowanie ich kultury organizacyjnej. Można tu wskazać 
na takie kwestie, jak budowanie tożsamości instytucji, kształtowanie zasad 
jej funkcjonowania, optymalizacja i uproszczenie procedur, stały monitoring 
i ewaluacja, jak również współpraca międzyinstytucjonalna oraz perspektywa 
promocji działań i inicjatyw. Zasadniczą kwestią w kształtowaniu kultury 
organizacyjnej instytucji jest wspieranie kadry, wspieranie i jednoczenie zróż-
nicowanych kompetencji i doświadczeń pracowników, wzmacnianie komuni-
kacji w zespołach, kształtowanie zasad i norm w miejscu pracy, promowanie 
dobrych praktyk, odpowiednia motywacja, ewaluacja pracy, rozwiązywanie 
konfliktów i rozładowywanie sytuacji konfliktowych, rozwijanie kooperacji.

Trzeba pamiętać w tym kontekście o wielkiej odpowiedzialności spoczy-
wającej na kadrach kierowniczych organizacji obszaru pomocy i integracji 
społecznej, zwłaszcza sektora publicznego. Jak zauważa E. Hope i B. Dubicka 
różnicą pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej a innymi organizacjami dostar-
czającymi dowolne „dobra” na rynek jest fakt ich potencjalnego istnienia lub nieistnienia 
na rynku. O ile brak na rynku tych drugich bądź ich przegrana z punktu widzenia społe-
czeństwa jako całości ma niewielkie znacznie, o tyle bankructwo, albo nawet zła kondycja 
finansowa, a w szczególności negatywna opinia o działalności instytucji użyteczności 
publicznej mogą mieć dalekosiężne skutki dla całego społeczeństwa (Hope, 2005, 
s. 1). Jednostki pomocowe nie odgrywają, tak jak komercyjne, roli podrzęd-
nej: wchodzą one w obszar systemu użyteczności publicznej, a zatem pełnią 
istotną rolę w cyklu życia, samostanowienia i organizacji społeczności. Insty-
tucjonalny system użyteczności publicznej gwarantować ma ład, porządek 
społeczny, dostęp do edukacji, informacji, bezpieczeństwo, zasobność miesz-
kańców. Jest to obszar zaufania społecznego i szczególnej odpowiedzialności, 
gdzie komunikacja, sprawność, przejrzystość działania odgrywają wielką rolę; 
takie są oczekiwania środowisk. Pracownicy są główną siłą każdej instytucji, 
od nich zależy jej reputacja, siła, skuteczność. Niedopełnienie przez kierow-
nictwo obowiązku wspierania kadr, edukacji, doskonalenia ich umiejętności 
przekładać się musi odwrotnie proporcjonalnie na efektywność organizacji.

12. ZAKOŃCZENIE

Reasumując, wdrożenie i prowadzenie superwizji zarządczej wymaga nie 
tylko profesjonalnego przygotowania, doświadczenia zawodowego oraz odpo-
wiednich kompetencji i cech osobowościowych kierowników, ale także sprzyja-
jącej atmosfery w samej instytucji i dobrej komunikacji między pracownikami 
zarówno w płaszczyźnie pionowej (komunikacja przełożeni – pracownicy), jak 
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również poziomej: (przełożeni – przełożeni, pracownicy – pracownicy). Warto 
jeszcze raz zwrócić uwagę na szerokie spectrum korzyści płynących z wdra-
żania superwizji. Kierownicy-superwizorzy na pewno czerpią bezpośred-
nie informacje na temat działalności i funkcjonowania pracowników – ich 
problemów, rozterek, sukcesów, pracownicy natomiast zyskują bardzo kon-
kretne wsparcie. W toku superwizji najłatwiej zlokalizować bariery i zatory 
komunikacyjne, jak również pojawiające się niebezpieczeństwa i zagrożenia. 
Kierownicy na pewno muszą uświadamiać sobie także wartości i norm róż-
norodnych profesji (nie tylko praca socjalna) zaangażowanych w działania 
współczesnych organizacji pomocowych, w tym rolę kooperacji i budowania 
zaufania. Kierownicy-superwizorzy mają możliwość ciągłej aktualizacji swojej 
wiedzy na temat realizowanych działań, środowisk i ich specyfiki, problemów, 
z którymi mają do czynienia pracownicy itd. Co więcej realizacja superwizji 
wzmacnia proces budowania i zacieśniania relacji w instytucji wymusza też 
na kadrach aktualizację wiedzy oraz systematyczne rozwijanie umiejętno-
ści efektywnego/skutecznego zarządzania (Szmagalski, 2011, s. 34). Warto 
na zakończenie przywołać słowa Jerzego Szmagalskiego wskazujące wymow-
nie na clou tego złożonego procesu: Superwizja winna być wdrażana jako metoda 
usprawniająca funkcjonowanie placówek, ale nie może być stronnicza, ani jako oręż 
administracji służący dyscyplinowaniu szeregowych pracowników socjalnych, ani jako 
narzędzie obrony pracowników socjalnych przed odbieraniem im możliwości rzetelnego 
praktykowania pracy socjalnej stosownie do założeń profesji. Superwizorzy, czy to wyło-
nieni z kadry kierowniczej placówki, czy zaproszeni spoza niej, mogą znaleźć inspiracje do 
rozumienia swojej roli jako mediatorów zmian i rozwoju organizacji jako całości. Przyję-
cie takiej orientacji obiecuje ograniczenie wielu sprzeczności występujących w poszczegól-
nych koncepcjach superwizji i pomiędzy nimi (Szmagalski, 2011, s. 44).
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Realizacja procesu superwizyjnego

1. WPROWADZENIE

Superwizja pracy socjalnej to ważne narzędzie służące podnoszeniu jako-
ści oraz efektywności pracy instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez 
merytoryczne i emocjonalne wzmacnianie pracowników realizujących w spo-
sób bezpośredni lub pośredni działania ukierunkowane na wspieranie osób, 
rodzin, grup oraz społeczności lokalnych, które bez zewnętrznego wsparcia 
nie są w stanie rozwiązać swoich problemów. Oznacza to, że celem superwizji 
jest zarówno doskonalenie warsztatu pracowników socjalnych, jak i wspoma-
ganie kadry zarządzającej w tworzeniu odpowiednich warunków do profesjo-
nalnej realizacji pracy socjalnej. W pierwszym przypadku superwizja pełni 
w szczególności funkcję edukacyjną, która jest związana ze wzmacnianiem 
i  (lub) zwiększaniem kompetencji zawodowych oraz wspierającą, której 
celem jest pomaganie w pokonywaniu trudności o charakterze psycholo-
gicznym. W drugim przypadku dominująca jest funkcja menadżerska, która 
w  połączeniu z edukacją oraz wsparciem ma na celu podnoszenie jakości 
zarządzania, które ma istotny wpływ na sposób realizowania pracy socjalnej 
oraz jej jakość1. 

Poprzez wpieranie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 
w szczególności pracowników socjalnych i kadry zarządzającej, superwizja ma 
również wpływ na klientów systemu pomocy społecznej będących bezpośred-
nimi beneficjentami pracy socjalnej. Im bowiem wyższy jest poziom profesjo-
nalizmu pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, tym wyższa 
jest jakość świadczonych usług oraz ich efektywność. 

Profesjonalna superwizja pracy socjalnej jest procesem, który cechuje się 
ciągłością oraz systematycznością. Jest metodycznym działaniem, które ma 

1 J. Szmagalski (red.), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowanie i dylematy, Warszawa 2005, 
ss. 17–18. 
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swoją strukturę oraz zasady realizacji. Jego podmiotami są zarówno super-
wizowani, jak i superwizor, ponieważ proces ten ma charakter dwustronny. 
Podstawą tego procesu jest skupianie się na sprawach zawodowych, a nie 
osobistych osób uczestniczących w procesie. 

2. SUPERWIZJA JAKO PROCES UCZENIA SIĘ 

Proces superwizji pracy socjalnej jest ukierunkowany na rozwój zawo-
dowy oraz osobisty pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 
w szczególności pracowników socjalnych. Służy temu dokonywana wspólnie 
z superwizorem analiza występujących problemów, określanie ich przyczyn 
oraz poszukiwanie sposobów ich rozwiązania. Dzięki superwizji tworzona 
jest płaszczyzna do refleksji nad własną praktyką oraz emocjami, jakie jej 
towarzyszą. Najistotniejszym jej aspektem jest proces uczenia się. Zgod-
nie z  teorią Davida Kolba proces ten w przypadku ludzi dorosłych składa 
się z czterech etapów, tworzących zamknięty cykl, w którym kluczową rolę 
odgrywają doświadczenia jednostek oraz ich analiza. 

Wykres 1. Cykl uczenia się przez doświadczenie wg D. Kolba

KONKRETNE
DOŚWIADCZENIE

TEORIE,
WNIOSKI

DZIAŁANIE,
SPRAWDZANIE

OBSERWACJA,
REFLEKSJE

Źródło: M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2004, s. 40.

Pierwszym etapem w cyklu uczenia się jest konkretne doświadczenie doko-
nujące się tu i teraz. W drugim etapie, określanym jako refleksyjna obser-
wacja, jest ono analizowane, co wiąże się ze zbieraniem danych, obserwacją 
oraz refleksją. Analiza prowadzi do trzeciego etapu (abstrakcyjna koncep-
tualizacja), w ramach którego wyciągane są wnioski z doświadczenia, jakie 
stało się udziałem uczącego się, a na ich bazie tworzone są uogólnienia oraz 
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pewne własne teorie, scalające obserwacje w spójną całość. Rozpoczyna to 
proces utożsamiania się z tym, czego uczestnik nauczył się z konkretnego 
doświadczenia. Etap czwarty następuje, gdy uczący się zmienia swoje zacho-
wanie. Jest on określany jako studium eksperymentowania i sprawdzania 
nowej wiedzy i umiejętności poprzez wprowadzenie do praktyki i włącznie 
do istniejącego repertuaru zachowań w zakresie rozwiązywania problemów 
i podejmowania decyzji. To zamyka jeden cykl, rozpoczynając tym samym 
cykl kolejny2.

Określając cykl uczenia się ludzi dorosłych D. Kolb i jego współpracow-
nicy zwrócili uwagę na fakt, że ludzie mają różne style uczenia się. Stąd też 
w superwizji niezwykle ważne jest ich zidentyfikowanie, żeby poprzez to 
zwiększyć skuteczność procesu superwizyjnego. Zdaniem badaczy, są dwa 
podstawowe style uczenia się, o przeciwstawnych mocnych stronach: konwer-
gencyjny i dywergencyjny. Pierwszy wiąże się z abstrakcyjną konceptualizacją 
i aktywnym eksperymentowaniem. Osoby reprezentujące ten styl mogą prze-
chodzić od hipotez pojęciowych wprost do akcji. Będą one chętnie angażować 
się w abstrakcyjne dyskusje teoretyczne i dopiero na ich podstawie tworzyć 
plany pracy z klientem. Drugi styl ma charakter analityczny. Osoby go pre-
ferujące są nastawione na postrzeganie danego zjawiska, sytuacji z różnych 
punktów widzenia. Kładą one nacisk na konkretne doświadczenia oraz reflek-
syjną obserwację, a decyzje podejmują w oparciu o zebrane informacje oraz 
ich głęboką analizę. W ich przypadku przedwczesne dyskusje teoretyczne 
mogą być zupełnie bezużyteczne3.

3. ETAPY PROCESU SUPERWIZJI

Superwizja jest procesem złożonym i wieloetapowym. Składają się na nią 
szczegółowo zaplanowane fazy oraz wymagania dotyczące zarówno superwi-
zora, jak i pozostałych uczestników sesji. Do podstawowych etapów procesu 
zalicza się kontrakt, przygotowanie do superwizji oraz sesje superwizyjne, 
które powinny przebiegać wg określonego schematu. 

2 M. Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2004, ss. 39–40, za: D. A. Kolb 
(1984), Experientaial learning, D. A Kolb (1997), The process of experiential learning, w: M. Thorpe, 
R. Edwards, A. N. Hanson (red.), Culture and process of adult learning; D. A. Kolb, R. Fry (1985) 
Towards an applied theory of experientlial learning, w: Theories of group process, C. L. Cooper (red.).

3 M. C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, Gdańsk 2004, s. 82 za: D. A. Kolb, 
I. M. Rubin, J. M. McIntyre (1971), Organizational Psychology: An experiential apporoach to orga-
nizational behaiour.
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4. KONTRAKT W SUPERWIZJI

Jednym z podstawowych elementów procesu superwizji jest kontrakt, 
będący umową określającą zasady współpracy oraz jej przebieg. W ramach 
superwizji można wyróżnić trzy rodzaje kontraktów, wypracowywanych wspól-
nie przez superwizowanych oraz superwizora. Pierwszy rodzaj, który szcze-
gółowo został opisany poniżej, stanowi podstawę całego (długofalowego) 
procesu superwizyjnego. Określane są w nim, poza wskazaniem podmio-
tów, które będą brały udział w superwizji: rodzaj superwizji, jej cele i tema-
tyka, metody pracy, sprawy organizacyjne, związane z miejscem, czasem 
oraz częstotliwością spotkań, zasady, o jakie powinna opierać się superwi-
zja, sposób dokumentowania, warunki renegocjacji kontraktu oraz zasady 
ewaluacji. Taki kontrakt powinien zostać podpisany przed rozpoczęciem 
całego procesu. Drugim rodzajem kontraktu może być umowa dotycząca 
poszczególnych sesji, w której cele, tematyka, metody pracy są określane 
bardziej szczegółowo i  dotyczą jednej sprawy czy też jednego przypadku, 
któremu będzie poświęcona dana sesja. Trzeci rodzaj kontraktu dotyczy 
zachowań uczestników oraz relacji między nimi podczas sesji superwizyj-
nych, w szczególności w przypadku superwizji grupowej. W jego ramach 
określa się m.in. sprawy związane z aktywnością uczestników, wzajemnym 
odnoszeniem się do siebie, stopniem otwartości. Ustalenie wspólnych zasad 
w tym zakresie i możliwość odwoływania się do nich sprzyja budowaniu 
przyjaznej atmosfery oraz temu, żeby spotkania przebiegały bez większych  
zakłóceń. 

5. RODZAJ SUPERWIZJI 

W kontrakcie, poza wskazaniem podmiotów, które będą brały udział 
w procesie superwizji, niezbędne jest określenie rodzaju superwizji. Rodzaj 
ten zależy od przyjętych kryteriów podziału. 

Ze względu na liczbę uczestników superwizję dzieli się na: 
– indywidualną, której uczestnikami są dwie osoby: superwizor i superwizo-

wany, 
– grupową, której podmiotem oddziaływania jest mała grupa, składająca się 

od 3 do 7 osób, legitymujących się zbliżoną wiedzą oraz doświadczeniem 
(nie powinny być to jednak osoby ze sobą zbyt blisko powiązane, jeśli cho-
dzi o realizację zadań zawodowych),



Realizacja procesu superwizyjnego 299

– zespołową, której uczestnikami są grupy pracownicze z jednej instytucji 
realizujące wspólne zadania lub pracownicy różnych placówek, którzy są 
zaangażowani w realizację wspólnego programu4.
Ze względu na rodzaj uczestnictwa superwizję dzieli się na: 

– bezpośrednią, która umożliwia obserwowanie bieżącej pracy superwizowa-
nego lub superwizora; w pierwszym przypadku superwizor ma możliwość 
obserwowania działań realizowanych przez superwizowanego i na tej pod-
stawie dokonywać analizy pojawiających się trudności, w drugim superwi-
zowany uczy się poprzez modelowanie, obserwując działanie realizowane 
przez superwizora; 

– pośrednia, kiedy analiza sytuacji, przypadku odbywa się wyłącznie w opar-
ciu o informacje przekazywane przez superwizowanego.
Ze względu na stopień relacji między stronami superwizji dzieli się ją na: 

– formalną kiedy superwizja ma formalną strukturę i jest prowadzona 
z określonymi w kontrakcie zasadami, 

– nieformalną, która nie ma określonej struktury i nie jest dokumento-
wana5. 
Należy podkreślić, że profesjonalna superwizja pracy socjalnej powinna 

mieć charakter formalny. Natomiast może być prowadzona zarówno wobec 
osób indywidualnych, jak i małych grup oraz zespołów. Pierwsza stwarza 
lepsze warunki do rozwoju superwizowanego i daje mu większe poczucie 
bezpieczeństwa. Zaletą drugiej jest natomiast to, że pozwala na wymianę 
doświadczeń między superwizowanymi, umożliwia wzajemne uczenie się 
i stwarza szansę na wygenerowanie większej ilości możliwych rozwiązań 
danej sytuacji. W procesie superwizji pracy socjalnej powinna być stosowana 
zarówno superwizja pośrednia, jak i bezpośrednia. Szczególne znaczenie ma 
ten drugi rodzaj (zwłaszcza w przypadku superwizji ukierunkowanej na pracę 
z grupami lub społecznościami lokalnymi), ponieważ dzięki niemu ogląd sytu-
acji jest bardziej dogłębny niż w przypadku, gdy analiza opiera się wyłącznie 
na informacjach dostarczonych przez superwizowanego. Należy zaznaczyć, że 
w przypadku superwizji bezpośredniej możliwe są różne rozwiązania, zwią-
zane z udziałem superwizora w określonej sytuacji interwencyjnej, zwłaszcza 
jeśli chodzi o pracę z osobą lub rodziną. Może on bowiem prowadzić obser-
wację za pośrednictwem „lustra weneckiego” lub za pośrednictwem nagrań 
wideo, dokonywanych za zgodą zainteresowanych i następnie analizowanych 
podczas sesji superwizyjnej. 

4 J. Szmagalski, Procedury i zastosowania superwizji w pracy socjalnej, w: Superwizja pracy socjal-
nej…, dz. cyt., ss. 46–47.

5 K. Wódz, E. Leśniak-Berek, Superwizja pomocy społecznej, w: Praca socjalna wobec współcze-
snych problemów społecznych, S. Pawlas-Czyż (red.), Toruń 2007, s. 38. 
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6. CELE SUPERWIZJI I JEJ TEMATYKA

W kontrakcie niezbędne jest określenie celów superwizji oraz tematyki/
obszarów tematycznych, jakim ma być ona poświęcona. Veronica Coulshed 
i  Audrey Mullender dokonały podziału celów superwizji wg jej funkcji, 
określając jednocześnie, że realizacja celów jest związana z zaspokajaniem 
potrzeb superwizowanych. 

Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych polega na: 
– promowaniu rozwoju zawodowego oraz osobistego superwizowanych,
– zapewnianiu możliwości uczenia się poprzez stworzenie płaszczyzny do 

aktualizowania, czy też zwiększanie wiedzy i umiejętności,
– rozwijaniu świadomości ról i zakresów odpowiedzialności w kontekście 

organizacyjnym danej placówki, 
– pomaganiu w zwiększeniu poziomu zrozumienia ludzi oraz ich potrzeb 

i problemów,
– rozwijaniu u superwizowanych wiary w siebie, kreatywności oraz nowych 

sposobów pracy.
Zaspokajanie potrzeb wsparcia jest związane z:

– dostarczaniem emocjonalnego wsparcia m.in. poprzez pomoc w radzeniu 
sobie z emocjami, nowymi wyzwaniami, stresem, nadmiarem obowiązków, 
itp.,

– rozpoznawaniem, czy superwizowani nie przekraczają swoich kompetencji 
w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na realizowaną przez nich 
pracę,

– omawianiem sposobów postępowania w sytuacji, gdy problemy osobiste 
mają wpływ na wykonywaną pracę,

– zadbaniem (w miarę możliwości), żeby pracodawca wywiązywał się ze swo-
ich obowiązków wobec superwizowanych.
Zaspakajanie potrzeb administracyjno-menadżerskich jest związane mię-

dzy innymi z: 
– asystowaniem w zarządzaniu związanym z podziałem pracy, zadań (np. 

udział superwizora w spotkaniach, poświęconych na planowanie czy też 
analiza obciążenia pracowników),

– monitorowaniem codziennej pracy,
– tworzeniem płaszczyzny umożliwiającej przedyskutowanie problemów, 

planów, czy też wizji rozwoju,
– informowaniem pracowników o zasadach funkcjonowania placówki, oraz 

wszelkich zachodzących w niej zmianach,
– udzielaniem pracownikom informacji zwrotnej dotyczącej ich pracy 

i wywiązywania się ze swoich obowiązków.
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Należy podkreślić, że osiągnięcie powyższych celów, na co wskazują jedno-
znacznie Coulshed i Mullender, jest możliwe tylko wówczas, gdy superwizja 
ma formę regularnych sesji, z których każda powinna trwać nie krócej niż 
60–90 minut6.

Przy negocjacjach dotyczących ustalenia celów superwizji należy zwrócić 
uwagę potencjalnych uczestników procesu na to, że superwizja pracy socjal-
nej nie jest terapią oraz wyjaśnić, że podniesienie jakości i efektywności nie 
jest możliwe wyłącznie poprzez emocjonalne wspierania pracowników socjal-
nych. Bez wsparcia merytorycznego rzeczywista poprawa poziomu jakości 
świadczonych usług nie jest możliwa. 

Z celami ściśle związana jest tematyka superwizji, która również powinna 
zostać określona w kontrakcie. Jej wskazanie pozwala po pierwsze na zade-
klarowanie przez superwizora, czy jest w stanie w sposób profesjonalny zająć 
się wszystkim potrzebami superwizowanych, czy też jedynie częścią z nich. 
Należy bowiem pokreślić, że superwizor powinien zajmować się tematami, 
problemami, w zakresie których posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. 
Po drugie, określenie tematyki na wstępie procesu umożliwia stronom odpo-
wiednie przygotowanie się do superwizji. 

W przypadku jeżeli kontrakt dotyczy długofalowego procesu superwizyj-
nego, można określić w nim cele ostateczne oraz obszary tematyczne, którym 
będzie on poświęcony. Natomiast szczegółowe cele i tematyka mogą być usta-
lane przed kolejnymi sesjami, w ramach kontraktów dotyczących poszczegól-
nych spotkań. 

7. METODY STOSOWANE W SUPERWIZJI

Superwizja jako profesjonalne działanie metodyczne wykorzystuje w prak-
tyce określone metody, służące uczeniu się superwizowanych. Podstawowym 
elementem superwizji pracy socjalnej jest omawianie i analiza przypadków, 
w które superwizowani byli (czy też są) bezpośrednio zaangażowani. Należy 
bowiem pamiętać, że superwizja jest związana z uczeniem się post factum 
(po fakcie, czyli uczenie się na własnych błędach oraz sukcesach). Najczęściej 
stosowanymi metodami w superwizji są metody rozwiązywania problemów, 
symulacyjne bezpośredniego nadzoru, planowania oraz rozpoznawania przy-
czyn stresu.

6 J. Szmagalski, Koncepcje superwizji pracy socjalnej, w: Superwizja pracy socjalnej…, dz. cyt., 
ss. 38–39, za: V. Coulshed, A. Mullender, Management in Social Work, 2001, ss. 165–166. 
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Metoda rozwiązywania problemów należy do najbardziej popularnych 
i najczęściej stosowanych metod w superwizji. W jej ramach wykorzystywane 
są takie sposoby pracy, jak: omawianie krytycznych wydarzeń, dyskusja, burza 
mózgów, praca z wykorzystaniem metafory, zwłaszcza w sytuacjach, gdy poja-
wiają się trudności z nazwaniem problemów itp. 

Metody symulacyjne są bardzo efektywne, ale znacznie trudniejsze 
w zastosowaniu, ponieważ wymagają nie tylko aktywności superwizowanych, 
ale przede wszystkim ich dużej otwartości i zaufania do uczestników grupy 
oraz superwizora. Opierają się na zasadach uczenia eksperymentalnego 
poprzez wykorzystywanie gier symulacyjnych oraz odgrywanie ról. Niezwy-
kle znacząca jest technika odwróconych ról, w ramach której superwizowany 
wciela się w rolę klienta czy też przełożonego i dzięki temu ma możliwość 
lepszego zrozumienia postępowania i zachowania tych osób. Metody symula-
cyjne ułatwiają zrozumienie potrzeb innych osób i trudności, jakie pojawiają 
się w relacjach z nimi, a także emocji, jakie im towarzyszą, co wpływa na 
zwiększanie poziomu empatii. 

Metoda bezpośredniego nadzoru opiera się na teorii uczenia się, zgod-
nie z którą nie zawsze musi ono mieć charakter świadomy i zamierzony. Jest 
ona związana z naśladowaniem działań oraz postaw innych osób biorących 
udział w procesie superwizji, w tym przede wszystkim superwizora, jeśli ten, 
dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu oraz swojej wiedzy 
i umiejętnościom, staje się wzorem do naśladowania. 

Metoda planowania najczęściej znajduje zastosowanie w superwizji 
skierowanej do kadry zarządzającej. Może ona być wykorzystywana zarówno 
w  bieżącym zarządzaniu placówką (np. w ocenie osiągnięć pracowników, 
badaniu ich potrzeb oraz wskazywaniu sposobów i możliwości ich wspiera-
nia merytorycznego i emocjonalnego), jak i w realizacji strategicznych celów 
organizacji (np. w zakresie rozwijanie nowych usług odpowiadających na 
rzeczywiste potrzeby klientów). W tym zakresie mogą znaleźć zastosowanie 
podejścia stosowane w pracy socjalnej, np. zorientowane na rozwiązywanie 
problemów, skoncentrowane na mocnych stronach czy też oparte o technikę 
kontraktu. 

Kluczowe znaczenie ma również rozpoznawanie przyczyn stresu zawo-
dowego oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników. W tym 
miejscu niezbędne jest rozpoznawanie sytuacji stresujących wynikających nie 
tylko z relacji pracownika z klientami, ale przede wszystkim z sytuacji panu-
jącej w instytucji, związanej m.in. z panującą w niej atmosferą, organizacją 
pracy, podejściem do rozwiązywania problemów pracowników, ich obciążenia 
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pracą. Określenie czynników stresujących stanowi wstęp do dalszych działań, 
mających na celu ich wyeliminowanie7. 

Wybór metod pracy zależy od potrzeb superwizowanych oraz przyjętych 
celów superwizji. Należy jednak mieć na uwadze, że w każdym przypadku 
powinno zostać rozważone wprowadzenie elementów edukacyjnych, które 
wpłyną na zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej. Edukacja w superwizji nie jest szko-
leniem, ponieważ nie wiąże się z przekazywaniem ogólnej wiedzy, ale jest 
skoncentrowana na konkretnych problemach, sytuacjach, z jakimi mieli do 
czynienia superwizowani. 

8. SPRAWY ZWIĄZANE  
Z ORGANIZACJĄ SUPERWIZJI

W kontrakcie niezbędne jest określenie spraw organizacyjnych związa-
nych z miejscem superwizji oraz czasem realizacji i częstotliwością spotkań. 
Przy ustalaniu miejsca ważne jest wynegocjowanie, żeby było ono przyjazne 
i sprzyjało procesowi uczenia się. W przypadku superwizji grupowej istotne 
jest, aby miejsce spotkań wielkością odpowiadało liczbie uczestników i pozwa-
lało na taką organizację przestrzeni, żeby mogli oni siedzieć w kręgu. Dzięki 
temu możliwy jest kontakt twarzą w twarz, co sprzyja komunikacji i tworzy 
poczucie wspólnoty. 

Niezwykle istotnym elementem jest określenie ilości spotkań oraz ich 
terminów, ponieważ dzięki temu superwizowani mają możliwość zorganizo-
wania swojej codziennej pracy w taki sposób, żeby nie kolidowała ze spo-
tkaniami z  superwizorem. Ponadto umożliwia to przygotowanie się obu 
stron do poszczególnych spotkań. Określając terminy, należy brać pod 
uwagę, że częstotliwość spotkań zależy od potrzeb superwizowanych, ale 
również to, że nie powinny one odbywać się w dużych odstępach czasowych 
(nie rzadziej niż raz w miesiącu). Poza terminami w kontrakcie należy 
określić czas trwania poszczególnych sesji, mając przy tym na uwadze, że 
sesje indywidualne powinny trwać od 1,5 do 2 godzin, zaś grupowe od 3 do  
4 godzin. 

7 K. Wódz, E. Leśniak, Superwizja w pracy socjalnej, w: Praca socjalna wobec współczesnych 
problemów społecznych, S. Pawlas-Czyż (red.), Toruń 2007, ss. 40–41.
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9. ZASADY PROCESU SUPERWIZJI 

Podstawą superwizji pracy socjalnej powinno być to, że wszelkie kwestie 
poruszane podczas sesji powinny być traktowane z należytym szacunkiem, 
przy zachowaniu wszelkich zasad profesjonalnego działania metodycznego, 
w tym również zasady poufności. Należy jednak mieć na uwadze to, że jak 
podkreśla profesor Jerzy Szmagalski, poufność w superwizji nie może być 
zagwarantowana w sposób bezwarunkowy i w związku z tym w kontrakcie 
należy określić zakres obowiązywania tej zasady. Zdaniem J. Szmagalskiego, 
z zasady poufności powinny być wyłączone sprawy związane z niedotrzymy-
waniem zobowiązań etycznych przez pracowników socjalnych, nieprzestrze-
ganiem norm organizacyjnych i prawnych, które regulują świadczenie usług 
oraz reguł współistnienia społecznego8.

10. DOKUMENTOWANIE  
PROCESU SUPERWIZYJNEGO 

Profesjonalna superwizja prowadzona w sposób formalny powinna być 
odpowiednio dokumentowana, ponieważ możliwia to monitorowanie procesu. 
Oznacza to, że w kontrakcie należy określić formy dokumentowania oraz 
podmioty, które powinny mieć dostęp do dokumentacji superwizyjnej. Formą 
dokumentowania mogą być notatki sporządzane podczas poszczególnych sesji 
lub dzienniki prowadzone zarówno przez superwizora, jak i superwizowanych. 
Powinny one zawierać informacje dotyczące poruszanej tematyki, przebiegu 
sesji, wnioski ze wspólnej pracy oraz planów działań, a następnie również 
sposobów ich realizacji. Forma dokumentowania powinna zostać wynegocjo-
wana przez strony kontaktu. Należy jednak pamiętać, że wymogiem profe-
sjonalnej superwizji jest pisemne udokumentowanie ustaleń po każdej sesji, 
wraz ze wskazaniem katalogu zbieżności od rozbieżności9. 

11. WARUNKI RENEGOCJACJI KONTRAKTU

Kontrakt jest niezwykle ważnym dokumentem stanowiącym podstawę 
profesjonalnej superwizji. Nie oznacza, że musi on zostać w pełni opraco-
wany już na wstępie procesu. Ważne jest, żeby na wstępie określone zostały 

8 J. Szmagalski, Procedury i zastosowania superwizji…, dz. cyt., ss. 57–58.
9 K. Wódz, E. Leśniak-Berek, Superwizja pomocy społecznej…, dz. cyt., s. 39.
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ogólne ramy procesu, które umożliwią rozpoczęcie superwizji i prowadzenie 
jej w sposób profesjonalny. Niezbędne jest także, żeby w ramach tej umowy 
zostało określone, w jakich sytuacjach i w jaki sposób możliwe jest renego-
cjowanie kontraktu. Nawet jeśli dokument będzie spełniał wszystkie wymogi, 
warunki renegocjowania umowy powinny zostać w nim wskazane. Kontrakt 
powinien bowiem być traktowany jako „żywy” dokument, którego zapisy będą 
dostosowywane do aktualnej sytuacji i potrzeb superwizowanych10.

12. ZASADY EWALUACJI PROCESU SUPERWIZJI 

Ostatnim elementem kontraktu jest określenie zasad oceny realizacji 
procesu superwizji. Monitorowanie i ewaluacja stanowią nieodzowny ele-
ment każdego metodycznie prowadzonego działania, zatem musi dotyczyć 
również procesu superwizyjnego. Prowadzona na bieżąco ocena przebiegu 
procesu oraz jego rezultatów stwarza szansę na modyfikowanie działań, jeśli 
nie przynoszą pożądanych efektów lub gdy pojawią się nowe sytuacje czy też 
problemy. 

13. PRZYGOTOWANIE DO SUPERWIZJI 

Prowadzony profesjonalnie proces superwizji wymaga, żeby obie strony 
(superwizor i superwizowani) były do niego odpowiednio przygotowane. I nie 
chodzi tu wyłącznie o sprawy związane z pobudzeniem zainteresowania czy 
też otwartością, chociaż oczywiście są to sprawy niezwykle ważne. Wymogiem 
jest, żeby strony były merytorycznie przygotowane do całego procesu oraz 
poszczególnych sesji. Niezbędne jest zatem określenie na wstępie obszarów 
tematycznych, co umożliwi podjęcie decyzji co do osoby specjalisty z danego 
zagadnienia. Jeśli superwizja ma obejmować całokształt pracy danej insty-
tucji, niezbędne może być zatrudnienie nie jednego, ale kilku superwizorów 
specjalizujących się w określonych obszarach tematycznych. 

Poza określeniem obszarów tematycznych na wstępie procesu niezbędne 
jest również precyzyjne wskazywanie tematyki poszczególnych sesji. Każde 
spotkanie musi zostać poprzedzone zapoznaniem superwizora z tematem 
kolejnej sesji. Wcześniejsze określenie tematu pozwala po pierwsze wyeli-
minować sprawy, które powinny być rozstrzygane na drodze mediacji lub 
negocjacji, a nie superwizji. Po drugie, umożliwia stronom przygotowanie się 

10 M. C. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, Gdańsk 2004, ss. 91–92. 
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do spotkania. Do obowiązków superwizowanego należy przygotowanie pełnej 
informacji na temat danego przypadku i podejmowanych interwencji oraz 
w miarę możliwości dokumentów związanych z daną sprawą. Informacje te, 
np. w formie notatki czy protokołu powinny zostać przekazane superwizo-
rowi, żeby mógł się z nimi zapoznać i na ich podstawie przygotować się do 
sesji. Po stronie superwizora leży ponadto przygotowanie materiałów, które 
mogą wpłynąć na rozszerzenie wiedzy pracownika w danym zakresie11. 

W przypadku, gdy tematyka superwizji będzie związana np. z procedu-
rami stosowanymi w pomocy społecznej, funkcjonowaniem danej instytucji 
lub pracą z określoną społecznością lokalną, superwizor w ramach przygo-
towywania się do superwizji powinien zapoznać się z przepisami z zakresu 
pomocy społecznej, regulującymi funkcjonowanie danej instytucji, czy też 
danymi o społeczności. Może w tym przypadku korzystać z informacji zawar-
tych na stronach internetowych. 

14. SESJE SUPERWIZYJNE 

Najważniejszym elementem procesu superwizji pracy socjalnej są sesje 
superwizyjne, których schemat został określony przez J. Szmagalskiego:
– temat zgłoszony przez pracownika i jego problemy,
– analiza pracy w oparciu o zapisy przedstawione przez pracownika,
– uogólnienia na podstawie informacji dostarczonych przez pracownika,
– zagadnienia rozszerzające temat sesji uznawane za ważne przez superwi-

zora,
– podsumowanie wynikających z sesji spraw do zrobienia przez obydwie 

strony (zmiany, nowe działania),
– podsumowanie spraw do omówienia na następnej sesji12.

Kieran O’Donoghue, według którego superwizja jest dialogiem, wyróżnił 
10 etapów sesji, określając jednocześnie pytania, które powinny rozpoczynać 
każdy z nich:
1. Ustanowienie pozytywnej relacji z superwizowanym (Co słychać u ciebie? )
 –  etap ten służy wytworzeniu atmosfery sprzyjającej uczestnikom 

i zachęcającej do omawiania problemów. 
2. Wyjaśnienie celu – agendy sesji – Jakie sprawy mamy dzisiaj omawiać?
 –  podczas tego etapu zadaniem uczestników jest określenie sprawy, któ-

rej ma służyć dana sesja. 

11 J. Szmagalski, Procedury i zastosowania superwizji…, dz. cyt., s. 50
12 Tamże.
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 3. Zdecydowanie, od czego zaczynamy – Od czego zaczniemy?
– na tym etapie uczestnicy dokonują wyboru, od czego chcą zacząć sesję.

 4. Rozpoznanie problemu – Jak to było?
 5. Wyobrażenie alternatyw – A co by było, gdyby…?
 6. Orientacja superwizowanego – Co teraz przed Tobą?
 7. Sugestie superwizyjne – A gdybyś Ty teraz?
 8. Planowanie – Czy Ty teraz?

– etapy od 4 do 8 mają na celu wspieranie uczestników w tym, żeby 
w procesie refleksyjnego dialogu przewartościowali swoje dotychcza-
sowe doświadczenia. 

 9. Podsumowanie – Czy my...?
– etap ten służy zdobyciu przez superwizora informacji zwrotnej w zakre-

sie tego, czy potrzeby superwizowanych zostały zaspokojone. 
10. Uzgodnienie następnej sesji – Kiedy się znów widzimy?

– etap ten zamyka sesję i określa termin następnego spotkania13.
Zasadą prowadzenia sesji superwizyjnych jest to, że w pierwszej kolejności 

osoba mająca określony problem czy też pracująca z danym przypadkiem 
zapoznaje pozostałych uczestników spotkania z sytuacją problemową oraz 
określa, jak dany problem rozumie, jakie emocje on w niej wywołuje oraz 
prezentuje w jaki sposób starała się rozwiązać problem, radzić sobie z trud-
nościami. Następnie superwizor dokonuje holistycznej analizy zebranych 
informacji i wyniki tej analizy prezentuje superwizowanym. Bardzo często 
w tym zakresie superwizorzy posługują się metodami wizualnymi (rysunki, 
diagramy, wykresy), żeby poprzez to w jak najbardziej jasny sposób uporząd-
kować wiedzę na temat danej sytuacji. Podczas tego etapu mogą wypowiadać 
się również inni uczestnicy sesji, jeśli ma ona charakter grupowy. Faza ta 
jest kluczowa dla procesu superwizji, ponieważ po niej następuje określa-
nie rozwiązań, stąd istotne jest „spojrzenie” na problem z „góry”. Kolejnym 
etapem jest wspólne określanie sposobów rozwiązania danego problemu, 
najczęściej poprzez generowanie pomysłów w „burzy mózgów”. Następnym 
krokiem jest określenie, na bazie wypracowanych wcześniej pomysłów, kie-
runku działań, jakie powinny zostać podjęte przez superwizowanego. Na 
zakończenie powinny zostać wypracowane propozycje dotyczące sposobu ewa-
luacji działań, które zostaną podjęte w celu rozwiązania problemu, któremu 
była poświęcona dana sesja superwizyjna. 

Należy podkreślić, że niezwykle ważnym elementem w procesie superwi-
zyjnym jest informacja zwrotna, często określana jako sprzężenie zwrotne, 

13 Tamże, s. 51, za: K. O’Donoghue, A Suggested Format for Suervision, www.geocities.com/
kieranodsw/Supsessions.htlm, 2001.
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które polega na reakcji superwizora na działanie superwizowanego. Powinna 
ona być konkretna i szczegółowa. Może ona mieć charakter dodatni, pod-
trzymujący dane działania lub ujemny – wskazujący, że dane działanie jest 
niepożądane, wymagające zmiany, poprawy itp. Informacja zwrotna powinna 
służyć uczeniu się przez doświadczenie. Przekazywanie informacji zwrotnej – 
feedbacku nie jest sprawą łatwą, ponieważ w żadnym wypadku nie powinna 
być przekazywana w sposób zagrażający superwizantom. Dlatego też podczas 
jej przekazywania należy przestrzegać następujących zasad:
- opisywać zachowania superwizowanych a nie ich cechy,
- przekazywać spostrzeżenia, a nie uogólniające wnioski,
- przekazywać spostrzeżenia ilościowe, np. rzadko, mniej, bardziej, a nie 

jakościowe typu: dobrze, źle,
- dzielić się pomysłami oraz informacjami dotyczącymi zmiany zachowań, 

a  nie narzucać rozwiązania, ponieważ to pozbawia superwizowanego 
prawa wyboru,

- wypowiadać się o zachowaniach w konkretnej, aktualnie omawianej sytu-
acji/sprawie, a nie o zachowaniach w ogóle czy też dawno minionych,

- dostarczać tyle informacji, ile dana osoba jest w stanie przyjąć, bez prze-
ciążania nadmiarem szczegółów,

- kierować informację bezpośrednio do superwizowanego14.
Bardzo interesującym modelem cyklicznej współpracy między superwizo-

rem a superwizowanym jest model opracowany przez Louisa Venn Kessela 
oraz Dinne Hoon, który został wzbogacony przez O’Donoghue o kluczowe 
pytania ułatwiające prowadzenie procesu. Model ten jest najbardziej przy-
datny w superwizji, która pełni funkcję edukacyjną, a zatem powinien być 
stosowany w superwizji pracy socjalnej, w której dominującym elementem 
powinna być właśnie edukacja. Model składa się z trzech etapów określanych 
jako drogi (1) poznania, (2) wybierania i (3) działania. 

Droga poznania 
Podczas tego etapu superwizor podejmuje działania, których celem jest 

pomoc superwizowanemu w zrozumieniu sytuacji, która jest przedmiotem 
danej sesji oraz jego roli i odczuć, jakie jej towarzyszą. Następnym zada-
niem jest zmotywowanie superwizowanego do refleksji dotyczącej właściwego 
działania oraz samooceny rzeczywistego postępowania podczas interwen-
cji. Kolejnym krokiem jest zmobilizowanie do analizy danego doświadcze-
nia z innej perspektywy oraz odniesienie go do szerszego kontekstu. Faza 
ta powinna skończyć się sformułowaniem nowego rozumienia omawianego 

14 A. W. Nocuń, J. Szmagalski, Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Kato-
wice, ss. 164–166.
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doświadczenia oraz uogólnieniem przydatności zdobytej wiedzy do zastoso-
wania w innych sytuacjach. 

Pytania, które mogą być pomocne w drodze poznania są następujące: 
– Co się zdarzyło?
– Co wiesz o kliencie, jego środowisku społecznym itp.?
– Jak się o tym dowiedziałeś?
– Jaką teoretyczna koncepcję uwzględniłeś dla nadania sensu temu, co 

robisz?
– Jakie inne koncepcje mógłbyś uwzględnić?
– Dlaczego uwzględniłeś tą koncepcję?
– Czy koncepcja „X” mogłaby tu znaleźć zastosowanie? 
– Co jeszcze chciałbyś wiedzieć o kliencie?
– Jak pewnie czujesz się z tą swoją wiedzą o kliencie i jego sytuacji?
Droga wybierania

Etap ten jest określany jako pomost łączący drogę poznania z drogą dzia-
łania. W jego ramach ma miejsce analiza działania, jakie zamierza podjąć 
superwizowany pod kątem teorii, na której się opiera, prawdopodobieństwa 
osiągnięcia sukcesu, sposobów działania oraz kosztów i korzyści, jakie są 
związane z danym przedsięwzięciem. Celem tych analiz jest podjęcie decyzji, 
w jaki sposób superwizowany powinien dopasować swoje działania do danej 
sytuacji. 

Pytania pomocne na tym etapie są następujące: 
– Co zdecydowałeś zrobić?
– Jakie inne opcje uwzględniłeś?
– Jakie są opcje tej sytuacji?
– Na jakim modelu oprzesz swój wybór interwencji?
– Jakie inne modele rozpatrywałeś?
– Czy model „Y” mógłby znaleźć tu zastosowanie?
– Dlaczego wybrałeś tę opcję?
– Jak pewnie czujesz się ze swoim wyborem?
Droga działania

Ostatni etap jest związany z określaniem działań, jakie ma podjąć super-
wizowany oraz rezultatów, jakie w związku z tym powinny zostać osiągnięte.
– Jakie działania podejmiesz?
– Jakie inne działania rozpatrywałeś?
– Co jeszcze mógłbyś zrobić?
- Jak mógłbyś zadziałać inaczej?
- Jakie umiejętności zastosujesz?
- Jakie inne umiejętności mógłbyś zastosować?
- Jaki rezultat, wg Ciebie, będzie miało Twoje działanie?
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- Jak stwierdzisz czy osiągnęło ono rezultat?
- Co zrobisz, jeśli nie osiągnąłeś zamierzonego rezultatu?
- Jak pewnie czujesz się z tym działaniem?15. 

Należy podkreślić, że bez względu na wybór modelu prowadzenia super-
wizji, jej podstawą powinno być zapewnienie uczestnikom tego, żeby prze-
biegała ona w atmosferze sprzyjającej uczeniu się i nie narażała uczestników 
na dodatkowe stresy, ale raczej wzmacniała ich podmiotowość, rozwój zawo-
dowy i osobisty oraz zagwarantowała atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy 
i wyeliminowaniu sytuacji stresujących. 

15. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE PROCESOWI SUPERWIZJI 
PRACY SOCJALNEJ 

Wpływ na jakość i efektywność superwizji pracy socjalnej ma wiele czyn-
ników, leżących zarówno po stronie instytucji, osób superwizownaych, jak 
i superwizora. Czynnikami sprzyjającymi superwizji po stronie instytucji 
jest kształtowanie podejścia do superwizji jako narzędzia wpływającego na 
poprawę jakości usług i w miarę możliwości wprowadzenie go jako stałego 
elementu funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej. Efek-
tywność superwizji wzrasta, gdy jest ona prowadzona w sposób regularny. 
Ponadto istotne jest promowanie tego narzędzia jako ważnego elementu 
wsparcia zarówno merytorycznego, jak i emocjonalnego (a nie terapii, którą 
superwizja nie jest), a nie jako narzędzia służącego kontroli. Superwizja w 
żadnym wypadku nie powinna być wykorzystywana do podkreślania słabości 
pracowników i w efekcie tego obniżania ich oceny pracy. 

Bardzo ważnym czynnikiem sprzyjającym procesowi superwizji byłoby to, 
gdyby poddawani byli jej nie tylko pracownicy socjalni, ale również kadra 
zarządzająca, która wpływa na tworzenie warunków pracy, mogących zarówno 
sprzyjać rozwojowi pracy socjalnej, jak i ją hamować.

Czynnikami sprzyjającymi procesowi superwizji po stronie osób biorących 
w nim udział jest przede wszystkim ich otwartość zarówno na uczenie się, 
jak i na zmianę dotychczasowego postępowania czy też podejścia do klientów 
oraz wspierania ich w rozwiązywaniu problemów. Istotna jest również moty-
wacja do podnoszenia swoich kwalifikacji i stałego rozwoju zawodowego. 

15 J. Szmagalski, Procedury i zastosowania superwizji…, dz. cyt. ss. 52–53, za: The Intended 
Way of Learning in Supervision Seen as a Model, „The Clinical Supervisor”, nr 1, 1993, za: 
K. O’Donoghue, A review and summary of Luis van Kessel and Dinie Haan’s (1993) Adult Learning 
Model of supervision, www.geocities.com/kieranodsw/adultlearn.html, 2001.
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Najważniejszym czynnikiem sprzyjającym procesowi superwizji pracy 
socjalnej jest osoba superwizora, ponieważ na niej spoczywa odpowiedzial-
ność za przebieg procesu superwizyjnego. Superwizor powinien zatem legi-
tymować się wysokimi kompetencjami. Wiedza i umiejętności powinny 
dotyczyć zarówno spraw związanych z superwizją i prowadzeniem w sposób 
metodyczny procesu superwizyjnego, jak i tematyki, której dotyczy super-
wizja. Superwizor pracy socjalnej winien ponadto legitymować się wiedzą 
z  zakresu pracy socjalnej oraz znać specyfikę funkcjonowania instytucji 
pomocy i integracji społecznej. Wiarygodność superwizora podnosi to, gdy 
nie jest on wyłącznie teoretykiem, ale również praktykiem, zwłaszcza jeśli 
chodzi o prowadzenie działań z zakresu pracy socjalnej, co sprzyja procesowi 
superwizji. Sprzyjającymi cechami są ponadto wysokie umiejętności komuni-
kacyjne, związane w szczególności z aktywnym słuchaniem i profesjonalnym 
przekazywaniem informacji zwrotnej oraz umiejętności analityczne. Super-
wizora powinny ponadto cechować empatia, elastyczność, otwartość, ale rów-
nież poczucie humoru, które bardzo pomaga w tworzeniu przyjaznej, służącej 
refleksji i uczeniu się atmosfery. 

Biorąc pod uwagę wieloaspektowość prowadzenia superwizji, wska-
zane jest, aby osoba superwizora nie była powiązana stosunkiem zależno-
ści z instytucją zamawiającą superwizję. Superwizor niezwiązany relacjami, 
np.  w  ramach umowy o pracę, jest superwizorem „bezpieczniejszym” dla 
uczestników superwizji.

16. ZAKOŃCZENIE

Superwizja pracy socjalnej to narzędzie, które poprzez umożliwienie wie-
loaspektowego oglądu pracy, nie tylko w zakresie określania występujących 
problemów, ale również generowania nowych sposobów ich rozwiązania, 
wpływa na podnoszenie jakości oraz efektywności usług świadczonych przez 
instytucje pomocy i integracji społecznej. Jako narzędzie ukierunkowane na 
wywołanie zmian jest metodycznym działaniem, które ma określoną struk-
turę i zasady, na których jest osadzone. Superwizja jest procesem o złożonym 
charakterze i przebiegu, na który składają się opisane powyżej zaplanowane, 
spójne, wzajemnie uzupełniające się etapy. Jej profesjonalne prowadzenie 
opiera się o formalny kontrakt, w którym określane są m.in. cele, tematyka, 
metody, czas i miejsce oraz zasady ewaluacji. Sesje superwizyjne, do których 
obie strony muszą się dobrze przygotować, mają (bez względu na sposób 
ich prowadzenia) określony schemat, który rozpoczyna się od przedstawie-
nia problemu i jego analizy, a kończy określeniem nowych sposobów pracy 
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i opracowaniem planu dalszych działań. Proces ten ma charakter dwustronny, 
w który zaangażowany jest zarówno superwizor, jako osoba odpowiedzialna za 
proces, od której zależy jego przebieg, jak i superwizowani, których otwartość 
ma znaczący wpływ na przebieg procesu i jego jakość. 
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DOBRONIEGA TRAWKOWSKA

W co, o co i po co grają ci ludzie? 
Gry transakcyjne w superwizji  

w perspektywie dramaturgicznej

1. WPROWADZENIE

Edukując i przygotowując do działania przyszłych superwizorów pracy 
socjalnej, warto zwrócić uwagę na zjawisko gier transakcyjnych z trzech 
powodów. Pierwszym jest powszechność tych gier w działaniach zawodowych 
oraz w życiu prywatnym, na co zwracają uwagę teoretycy i badacze pracy 
socjalnej. Powszechność gier skłania do zrozumienia tego zjawiska oraz jego 
przebiegu, a stawiając pytanie, jakie toczą się gry i wedle jakich reguł? – sta-
ramy się zrozumieć w jakie gry (w co?) i w jaki sposób grają ludzie zawodowo 
zajmujący się pracą socjalną. 

Drugim powodem jest specyfika miejsca, w którym podejmują działania 
superwizorzy i superwizowani. Miejscem tym są ważne dla życia społecznego 
instytucje wsparcia społecznego, – których misja, cele, rodzaje podejmowa-
nej działalności, organizacja jest rezultatem skomplikowanych procesów 
toczących się na poziomie globalnym, regionalnym, lokalnym, bogatych 
w  niezamierzone efekty podejmowanych działań. Wciąż niewiele wiemy 
o prawdziwym życiu instytucji wsparcia społecznego, w których superwizja 
jest elementem systemu wsparcia podstawowej usługi – pracy socjalnej. Insty-
tucje wsparcia społecznego, jako miejsca toczących się (i powszechnych) gier 
transakcyjnych, określają cele owych gier, a ich specyficzne cechy ukierun-
kowują celowość ludzkich wysiłków. Stawiając pytanie, o co grają ci ludzie? 
– superwizorzy i superwizowani – powinniśmy odwołać się do rzeczywiście 
preferowanych, cenionych i wartościowych dla instytucji wsparcia społecz-
nego celów, korzystając z wiedzy z zakresu socjologii organizacji i zarządza-
nia, psychologii organizacji oraz antropologii organizacji. 
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Ale odpowiedź na pytanie – po co grają ci ludzie? – jest uwarunkowana 
zarówno przez normy instytucji, jak i ważne potrzeby ludzi, które mogą być 
zaspokajane i rzeczywiście bywają (aczkolwiek nie zawsze) zaspokajane przez 
te instytucje. Stawiając pytania: w co? O co? Po co grają ludzie? – w instytu-
cjach wsparcia społecznego, podczas sesji superwizyjnych – dowiadujemy się 
wiele o kondycji i prawdziwym życiu tych instytucji nawet wówczas, gdy dla 
zainteresowanych toczące się gry nie są w pełni zamierzone i skalkulowane. 

Aby pełniej i bardziej wyczerpująco odpowiedzieć na trzy pytania: dla-
czego?, W jaki sposób? Po co grają między sobą superwizorzy i superwizowani? 
– odwołuję się do teorii gier transakcyjnych Berne’a, która jest przywoływana 
w tekstach Alfreda Kadushina, artykule oraz w komentarzu do polskiego 
podręcznika na temat superwizji pracy socjalnej autorstwa Anny Olech. Ale 
sięgam również do perspektywy dramaturgicznej Ervinga Goffmana, którą 
– na kanwie własnego doświadczenia zawodowego, związanego z pełnieniem 
roli superwizora pracy socjalnej – uważam za szczególnie przydatną w anali-
zie przebiegu procesu superwizyjnego. 

2. GRY TRANSAKCYJNE  
W SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ  

– W ŚWIETLE ANALIZY TRANSAKCYJNEJ BERNE’A  
ORAZ PERSPEKTYWY DRAMATURGICZNEJ GOFFMANA 

A. Olech, diagnozując superwizję w świetle analizy transakcyjnej Erica 
Berne’a, podkreśla znaczenie oraz funkcje gier w życiu zawodowym czło-
wieka. Czym jest gra (transakcyjna)? Gra, w klasycznej definicji Berne’a, 
jest serią …komplementarnych transakcji ukrytych prowadzących do dobrze określonego, 
dającego się przewidzieć wyniku (Berne, 2002, s. 37). Wszystkie gry mają dwie podsta-
wowe cechy: ukrytą jakość oraz wypłatę. Każda gra jest w swoim założeniu nieuczciwa, 
a wynik ma wydźwięk dramatyczny – dodaje Berne” (Berne, 2002, s. 37). 

Nieuczciwość prowadzonych gier polega na tym, iż dzięki podejmowaniu 
i prowadzeniu gier można uniknąć intymności w kontakcie, do czego, z zało-
żenia, prowadzić ma proces wymiany uruchamianej dzięki grze. Unika się 
tego, czego się w życiu najbardziej pożąda – intymnego kontaktu, pełnego 
zrozumienia i aprobaty, stanu …bez lęku przed drugim, ale też – bez lęku przed 
własnymi reakcjami (Berne, 2002, s. 37). 

Wypłata dotyczy obu graczy, gratyfikacją są nagrody społeczne, psycho-
logiczne, biologiczne, egzystencjalne. Nagrody społeczne i psychologiczne 
dzielą się na nagrody wewnętrzne (gratyfikacja dotyczy stosunku jednostki 
do siebie samej) i na nagrody zewnętrzne (gratyfikacja dotyczy stosunku 
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jednostki do innych ludzi). Bez względu na role w grze, bycie zwycięzcą lub 
ofiarą, pozwala uczestniczyć w bogatym zasobie wypłat. Pozycja grających 
jest związana z wykonywanymi rolami społecznymi i zawodowymi, ale nie 
determinowana przez nie. Jak zauważa Ireneusz Krzemiński …przez pozycje, 
jaką jednostka zajmuje w stosunkach interpersonalnych, rozumie Berne nie tyle miejsce 
w ustalonej hierarchii społecznej (w strukturze społecznej, jakby powiedzieli socjologowie), 
ile raczej sposób, w jaki człowiek widzi samego siebie, gdy porównuje się z innymi ludźmi. 
Ze względu na to, jak człowiek postrzega swoje miejsce wśród innych i jak ocenia swoje 
możliwości w porównaniu z innymi, będzie wybierał taką a nie inną rolę w konkretnej 
sytuacji interpersonalnej (Krzemiński, 1999, s. 97). Tym niemniej samo miej-
sce, w którym przebiegają gry superwizyjne, w mojej ocenie ustawia graczy 
w pozycjach definiowanych w obu aspektach równoważnie. W instytucjach 
wsparcia społecznego – w powiatowych i gminnych ośrodkach pomocy spo-
łecznej, w organizacjach pozarządowych działających na polu pomocy społecz-
nej, w ośrodkach wsparcia, w których prowadzona jest superwizja, w intymnej 
relacji, jaka zawiązuje się między superwizowanym, a superwizorem mogą 
rozwijać się (i na ogół rozwijają się) gry transakcyjne. Nie zawsze jednak 
można gry rozpocząć bądź kontynuować …wybrany nie dość uważnie partner odpo-
wie na inicjujące manewry w taki sposób, iż uniemożliwi grę i odetnie agenta od wszel-
kich możliwych zysków. Odpowiedź odbiorcy komunikatu może zdemaskować jednostkę 
jako gracza i wyjawić jej ukryte zamiary – podkreśla I. Krzemiński (Krzemiński, 
1999, s. 95). W procesie superwizji, rozumiejący teorię gier transakcyjnych 
superwizowani i superwizorzy mogą zdemaskować jednostki jako graczy bądź 
też wyjawić i zakwestionować ukryte zamiary jednostek (np. odmawiając 
przyjęcia roli w grze) i ukryte założenia samej gry (formułując antytezę gry). 

Gry transakcyjne są dla superwizowanych i superwizorów, w swojej podsta-
wowej funkcji, …strategiami adaptacji do nacisków towarzyszących pełnieniu ich ról, 
obronnym przystosowaniem się do zagrożeń i lęków, jakie niesie za sobą sytuacja super-
wizji, podkreśla Olech i dodaje – Według Kadushina superwizorzy grają z takich 
samych powodów, jak superwizowani. Superwizorzy grają, czując zagrożenie własnego 
statusu i pozycji w hierarchii administracyjnej, superwizowani – czując zagrożenie swej 
pozycji profesjonalnego pracownika. Superwizorzy inicjują gry, czując niepewność wła-
snego autorytetu, superwizowani – czując niechęć do poddania się ocenie i kontroli. Obie 
strony podejmują gry dla zaspokojenia potrzeby akceptacji i zyskania dowodów sympatii 
i aprobaty (Olech, 2005, s. 79).

Perspektywa dramaturgiczna pozwala nam pogłębić ten opis od strony 
używanych przez graczy indywidualnych i zespołowych strategii pozwala-
jących im kontrolować wywierane na innych wrażenie. Występy, które Gof-
fman dzieli na indywidualne i zbiorowe, pozwalają aktorom na wyrażenie 
siebie, na wywarcie na innych i utrwalenie odpowiedniego wrażenia. Wraże-
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nia są dzielone na przekazywane (given) i wywoływane (given off). Podstawą 
tych pierwszych jest pełen komunikat kierowany do widowni, zawierający 
więcej informacji o aktorze i występie niż te, które uznaje się za właściwe, 
odpowiednie, dostatecznie kontrolowane. Wrażenia wywoływane – to te, 
które są widowni umyślne i świadomie przekazywane w trakcie aktorskiego  
występu. 

Pozycje zajmowane w transakcjach wymian, a więc – w definicji Berne’a 
– sposoby, w jaki człowiek widzi samego siebie, gdy porównuje się z innymi 
ludźmi oraz pozycje rozumiane bardziej tradycyjnie, jako miejsca jednostek 
w hierarchii, np. w instytucji, umożliwiają aktorowi zdefiniowanie sytuacji 
w trakcie występów, co jest podstawą działania i konstruowania ról. Uczest-
nictwo w występie jest konstruowaniem ról w oparciu o tworzenie fasady 
osobistej, wykorzystanie sceny i kulis, doborem środków użytych do drama-
tyzowania i idealizowania występu. Dobór tych środków, przyzwolenie na 
wykorzystanie ich w występach, zasoby materialne i symboliczne instytucji, 
z których czerpią podczas występów superwizorzy i superwizowani, pozwa-
lają nam wnikliwiej spojrzeć na to, jak grają ludzie. A ponadto analiza 
występu wzbogaca naszą wiedzę o przebiegu gier i warunkach, w jakich są 
toczone gry superwizyjne; mówiąc językiem Goffmana, wzbogaca wiedzę 
o dramaturgicznych, ale również i o technicznych, politycznych, struktural-
nych i kulturowych uwarunkowaniach dawanych występów w toczących się 
grach superwizyjnych. Gry ukazują instytucję – a w rozumieniu Goffmana 
jest to …każde miejsce otoczone zauważalnymi i ustalonymi barierami, gdzie stale 
występuje określony rodzaj działalności (Goffman, 1981, 306) – jako posiadające 
cechy charakterystyczne, a przy tym znaczące, z perspektywy dramaturgicz-
nej, określającej warunki dawania występów w przestrzeni społecznej. Wie-
dza o prawdziwym życiu instytucji jest kluczowa dla opracowania strategii 
zaradczych – prewencyjnych i interwencyjnych, ograniczających obecność 
gier superwizyjnych w procesie zakorzeniania superwizji w polskiej pracy  
socjalnej1. 

3. RODZAJE GIER TRANSAKCYJNYCH  
W SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ 

W literaturze przedmiotu znajdujemy zarówno opisy gier prowadzonych 
przez superwizowanych jak i gier prowadzonych przez superwizorów pracy 

1 Por. D. Trawkowska… w tym tomie. 
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socjalnej2. Alfred Kadushin opisał cztery grupy gier prowadzonych przez 
superwiozwanych, a Lilian Hawthorne dwie grupy gier prowadzonych przez 
superwizorów. Poniżej klasyfikuję gry, sygnalizując je z uwagi na rolę proble-
mów instytucji w ich upowszechnianiu. 

Gry superwizowanych, wraz z opisem i próbą wyjaśnienia przyczyn dla któ-
rych superwizorzy są gotowi w nich uczestniczyć, zaprezentowane w tekstach 
Kadushina, służą ochronie poczucia profesjonalizmu pracowników socjalnych 
poprzez użycie różnych strategii zaradczych, obejmujących obniżenie wyma-
gań stawianych superwizowanemu przez superwizora. Obniżenie wymagań 
ma miejsce we wszystkich opisanych grach, ale dokonuje się poprzez różne 
strategie:
1. W grze „Kuszenie do przewrotu” pracownicy niechętni rutynowym pro-

cedurom, podkreślając wagę bezpośredniej pracy z klientem, stawiają 
superwizora w sytuacji trudnego wyboru: przystać czy nie przystać do 
koalicji, która – przynajmniej w warstwie werbalnej – ma na celu dokona-
nie przewrotu w administracyjnych procedurach. Interpretując powody, 
dla których superwizor włącza się w ten rodzaj gry, możemy wskazać 
na znaczenie podzielanych przez obie strony wartości i związane z nimi 
zasady: podzielanie wartości bezpośredniej pracy z klientem w stosunku 
do innych form aktywności zawodowej pracowników, preferowanie warto-
ści profesjonalnej aktywności przeciwstawianej wartości dokumentowania 
profesjonalnej aktywności3. Pragnę zwrócić uwagę na to, iż koalicja mię-
dzy superwizowanym superwizorem zawiązać się może na bazie potrzeby 
chronienia niedostatecznie chronionych w instytucji wartości zawodowych 
lub też potrzeba chronienia wartości może być pretekstem do podjęcia gry 
przez superwizowanych. 

2. Inne strategie obniżenia wymagań stawianych superwizowanym przez 
superwizora – w grach: „Bądź miły dla mnie, ponieważ ja jestem miły dla 
ciebie”, „Ocenianie nie dotyczy przyjaciół” – polegają na przedefiniowaniu 
relacji. Z relacji profesjonalnej w relację towarzyską. Zmianę charakteru 
relacji odnajdujemy w kolejnej grze tego typu „Zaopiekuj się mną”, w której 
superwizowany sygnalizuje potrzebę przekształcenia relacji profesjonalnej 
w terapeutyczną. Przedefiniowanie relacji może być związane, podobnie 

2 Por. L. Hawthorne, Games supervisors play, „Social Work”, May 1975; A. Kadushin, Games 
pe ople play In supervision, „Social Work”, July 1968. Teksty te zawierają szczegółowy opis gier 
oraz powodów, dla których są one podejmowane. W polskiej literaturze opracowała to zagad-
nienie A. Olech – por. A. Olech, Gry transakcyjne w superwizji, w: Superwizja pracy socjalnej. Zasto-
sowania i dylematy, J. Szmagalski (red.), IRSS, Warszawa 2005, ss. 78–91.

3 Trzecim powodem, dla którego superwizor daje się wciągać w ten rodzaj gry, jest nie-
pewność superwizora co do sposobu potwierdzania własnego autorytetu.
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jak we wcześniejszym przykładzie, z autentyczną, a przy tym niezaspoko-
joną potrzebą terapeutycznych relacji, z uwagi na zjawisko stresu zawodo-
wego, co obserwowałam w swojej praktyce zawodowej. Jest to inny powód 
niż sugerowane w tekstach zagrożenie zdyskredytowaniem podejmowa-
nej praktyki, zakwalifikowaniem jej jako niedostatecznie profesjonalnej. 

3. Strategie obniżenia wymagań stawianych superwizowanym mogą się 
zrealizować także w grach dyskredytujących pozycje superwizora. Jej 
przykładem jest gra „Co ty możesz o tym wiedzieć”, w której superwi-
zowany odwołuje się do zasobów doświadczeń własnych i innych pracow-
ników, ukazując na tym tle wątłość doświadczeń superwizora oraz gra 
„Trudno się w tym wszystkim połapać”, w której pracownik odwołuje się 
do autorytetu innych osób, z którymi dyskutował wcześniej nad podob-
nymi przypadkami, a także gra „ Jeśli znasz Dostojewskiego tak dobrze 
jak ja”, w której następuje zamiana ról, a superwizowany wchodzi w rolę 
instruktora superwizora. Dyskredytowanie pozycji superwizora może się 
odbywać poprzez uniemożliwienie mu prowadzenia sesji, jak w grze „To 
czego nie wiesz, nie zrani mnie”, w której za pomocą różnych technik 
superwizowany ogranicza możliwość podjęcia wspólnej krytycznej analizy 
przypadku. Inną dyskredytującą pozycję superwizora grą jest wielowa-
riantowa gra „Wytrącenie broni z ręki” superwizora przez odpowiednie 
zachowania superwizowanego, polegające na samokrytyce i samooskar-
żeniach, zaakcentowaniu podatności na zranienie, obietnicach poprawy 
(w grach: „Błagalna delikatność”, „Moja wina, ale tylko ten jeden raz”). 
Jednym z interesujących sposobów wytrącania broni z ręki superwizora 
jest zestaw gier polegających na kwestionowaniu własnej odpowiedzialno-
ści przez superwizowanego i przerzucaniu jej na innych (na superwizora 
w grze „Biedny mały miś lub casework w trójkącie”, „Zrobiłem tak, jak 
mi kazałeś”). Obecność tej grupy gier istotnie pełni ważną funkcję zabez-
pieczenia się przed zdyskredytowaniem superwizowanych, będąc zarazem 
wskaźnikiem stanu struktur normatywnych środowiska zawodowego.
Gry superwizorów, opisane przez L. Hawthorne dzielą się na gry abdykacji 

i gry władzy. W tych pierwszych superwizor odtrąca możliwość sprawowania 
władzy, a posługując się grą „Nie pozwolą mi na to”4 i „ Ja biedny”5, szuka 
usprawiedliwionych powodów do powierzchownego wywiązywania się z przy-
jętej roli. Abdykacja z roli realizująca się w grach: „ Jestem naprawdę jed-
nym z was”, „ Jestem naprawdę równym gościem” chroni superwizora przed 
nakładem pracy, ale również chroni przed narażeniem na szwank własnego 

4 U Kadushina ta gra nazywa się „Chciałbym gdybym mógł, ale nie mogę”.
5 U Kadushina ta gra nazywa się „ Już nie mogę złapać tchu”.
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autorytetu. Dzieje się to przy wykorzystaniu możliwości przedefiniowania 
charakteru relacji z profesjonalnej w towarzyską, a zarazem akcentującą 
wspólnotę losów i doświadczenia.

Inna gra – „ Jedno dobre pytanie” – polegająca na przekazaniu odpowie-
dzialności za poszukiwanie rozwiązań na superwizowanego pod płaszczy-
kiem uznania dla jego kompetencji i kreatywności, a przy tym podkreślająca 
respektowanie przez superwizora zasady partnerstwa w kontrakcie – jest spo-
sobem ograniczenia własnego zaangażowania w rolę. 

W grach drugiego typu chroni się możliwość sprawowania władzy ponad 
miarę. Przykładami gier władzy są: „Pamiętaj, kto tu jest szefem”, „Poskarżę 
się na ciebie”, w których superwizor wprost odwołuje się do praw gwaranto-
wanych w związku z zajmowaną pozycją w instytucji. Inne gry odwołują się 
do zamiany pozycji – superwizor sugeruje podobieństwo własnej pozycji zaj-
mowanej w organizacji do pozycji rodzica, jak to ma miejsce w grach: „Ojciec 
wie najlepiej” lub „Matka wie najlepiej”. Odmianą tej gry jest postawienie 
superwizowanego w sytuacji osoby zależnej w „Tak dużo dla ciebie zrobiłem” 
lub postawienie go w sytuacji osoby nie dość wnikliwej w grze „Zastanów się 
dlaczego naprawdę to powiedziałeś”. 

Superwizowani mogą odpowiadać pozytywnie na propozycje udziału 
w grze, podejmując narzucone im role, mogą zaproponować kontrgrę, np. 
„Wszystkiego, co potrafię nauczyłem się od ciebie”, lub mogą odmówić 
udziału w grze, przerwać ją. Takie same możliwości mają superwizorzy. 

Reasumując, różne rodzaje gier odwołują się do podstawowych wymiarów 
roli i pozycji superwizora i superwizowanego: wartości, norm, postaw wobec 
obiektów, kwestionując je wprost lub dyskredytując w bardziej subtelny i dys-
kretny sposób. Strategie dyskredytujące, potencjalnie dostępne w postaci 
gier, stają się bardziej możliwe do zrealizowania w sytuacji, gdy same role 
i relacje w rolach są niedookreślone, traktowane w sposób mało refleksyjny 
w instytucji. Ograniczanie gier jest możliwe nie tylko poprzez sformułowa-
nie bardziej jednoznacznych wymagań w odniesieniu do ról superwizowanego 
i  superwizora, ale również w określeniu mechanizmów instytucjonalnych, 
wpływających na podtrzymywanie profesjonalnego charakteru relacji super-
wizyjnej. Innymi słowy, gry toczą się nie tylko z tego powodu, że superwi-
zowani i superwizorzy otrzymują pakiet wypłat korzystnych z uwagi na ich 
potrzeby, ale również i z tego powodu, że instytucja podtrzymuje za ich 
pośrednictwem gratyfikacje, pozwalające jej trwać w niezmienionym, a co za 
tym idzie, zrozumiałym dla graczy kształcie, legitymizować nadane jej z góry 
kierunki rozwoju, administrować problemami społecznymi, zamiast je roz-
wiązywać. Jednym słowem, odnosić doraźne korzyści bez oglądania się na 
obecne i przyszłe straty. 
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4. JAK OGRANICZYĆ POWODY, DLA KTÓRYCH TOCZĄ SIĘ 
GRY SUPERWIZYJNE W PRACY SOCJALNEJ?

Analiza literatury poświęconej specyfice i przebiegom gier superwizyj-
nych wskazuje na znaczenie postaw wobec procesu superwizji jako czynnika 
zapobiegającego podjęciom gier lub sprzyjającego przerwaniu gry. Innym 
widocznym w opisach czynnikiem istotnym dla trwania i przebiegu gier 
superwizyjnych jest autokoncepcja własnej roli zawodowej u superwizowa-
nego i superwizora; partnerstwo, jako ważna zasada (i wartość) organizująca 
rolę superwizora może ustrzec go przed podjęciem gier władzy, a w przy-
padku pracownika socjalnego atrakcyjność wartości własnego rozwoju zawo-
dowego może wspierać go w dążeniu do korzystania z relacji z superwizorem 
w sposób profesjonalny. 

Jednakże bliższe przyjrzenie się grom superwizyjnym, a zwłaszcza tym 
fragmentom ich opisu w przywoływanym tekście Kadushina (1968), które 
ukazują wachlarz wariantów zachowań superwizora, zwraca naszą uwagę 
znaczenie cech charakterystycznych instytucji w motywowaniu obu stron 
do podjęcia gier oraz instytucjonalnych warunków umożliwiających rozwój 
różnych rodzajów gier. Przeciążenie pracowników socjalnych, nadmierna 
biurokratyzacja działania, brak zoperacjonalizowania zasad pracy socjalnej 
w kontakcie z klientem (co to znaczy, że klient jest najważniejszym partne-
rem, co to znaczy, że traktuję go po partnersku, że celem mojej pracy jest 
wzmacnianie klienta itp.) – te cechy instytucji mają znaczenie dla zjawiska 
rozwoju gier superwizyjnych i dla skali jego występowania. 

Sposób funkcjonowania instytucji, wyrażający się w preferowanych sposo-
bach realizacji jej misji, hierarchizacji celów, mocnych i słabych sposobach 
działania, jakości kapitału ludzkiego, można traktować jako zaproszenie do 
podjęcia gier superwizyjnych. Teza ta nie stoi w sprzeczności z wagą „czyn-
nika ludzkiego” w ograniczaniu skali gier superwizyjnych, a jedynie wska-
zuje na potrzebę przeniesienia „punktu ciężkości” w opracowaniu zaradczych 
strategii na rzecz ograniczania samego zjawiska i jego skali, która w warun-
kach inicjowania nowego procesu w instytucji – a tak należy spojrzeć na zako-
rzenianie się superwizji w organizacyjnych ramach pomocy społecznej – może 
być znaczna. 

Podstawowa strategia ochrony profesjonalnego charakteru relacji super-
wizyjnej – strategia, która na tym etapie przede wszystkim dokonuje się 
poprzez edukowanie obu stron procesu, powinna zostać wzmocniona na 
poziomie instytucji i zoperacjonalizowana w postaci zasad „polityki firmy”. 
Ukształtowanie wewnętrznych zasad ochrony profesjonalnego charakteru 
relacji superwizyjnej w instytucji np. poprzez preferowanie zasady podobnej 
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ważności wewnętrznego PR w stosunku do PR zewnętrznego; zasada porów-
nywalności nakładów na wzmacnianie potrzeby rozwoju wśród pracowników 
socjalnych i wśród klientów, to strategie prewencyjne gier superwizyjnych.
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BARBARA BĄBSKA

Kontrakt superwizyjny

1. WPROWADZENIE 

Kontrakt superwizyjny jest pisemną umową zawieraną pomiędzy super-
wizorem oraz superwizowanym (pojedynczą osobą lub grupą), w której 
określane są cele i zasady wspólnej pracy w ramach superwizji. Umowa jest 
konstruowana przez obie strony w drodze negocjacji i nadaje kształt całemu 
procesowi superwizyjnemu. Stwarza warunki do tego, żeby superwizja prze-
biegała bez większych zakłóceń, w przyjaznej atmosferze i dawała uczest-
nikom poczucie bezpieczeństwa. Kontrakt powinien zostać podpisany przed 
rozpoczęciem procesu superwizji i zawierać informacje dotyczące w szczegól-
ności: celów superwizji, obszarów, jakich będzie ona dotyczyła, metod i zasad 
wspólnej pracy, przebiegu spotkań, spraw związanych z organizacją spotkań 
oraz dokumentowaniem i ewaluacją. 

Wypracowanie kontraktu superwizyjnego, w którym precyzyjnie zostaną 
określone wszystkie elementy w sposób na tyle szczegółowy, żeby dla wszyst-
kich było jasne, czemu będzie poświęcona superwizja i na czym będzie ona 
polegała jest bardzo trudne, dlatego też w praktyce możliwe jest wykorzysty-
wanie trzech rodzajów kontraktu, które są wzajemnie uzupełniają. 

Pierwszy to umowa zawierana przed rozpoczęciem procesu superwizyj-
nego, w której w sposób szczegółowy zostają określone zasady współpracy, ale 
bardziej ogólnie cele czy też metody pracy.

Drugi to umowa dotycząca poszczególnych spotkań, realizowanych 
w ramach procesu superwizyjnego, stanowiąca załącznik do pierwszej umowy, 
w której szczegółowo określane są cele i sposoby pracy, zmierzające do ich 
osiągnięcia, dotyczące poszczególnej sesji. Może ona być sporządzana na 
wstępie każdej sesji lub też na zakończenie, jako element wprowadzający do 
kolejnego spotkania. 

Trzeci typ kontraktu, mający zastosowanie w szczególności w ramach 
superwizji grupowej i zespołowej, wiąże się z wypracowaniem wspólnych 
zasad pracy w grupie. Mogą one dotyczyć zarówno spraw związanych z rela-
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cjami, jak i zachowaniem uczestników. Warto w tym zakresie zwrócić uwagą 
na takie sprawy jak: punktualność przychodzenia na spotkanie lub wraca-
nia po przerwie, trzymanie się tematu spotkaniu, aktywny udział, słuchanie 
innych uczestników, powstrzymanie się od oceny i krytyki ich wypowiedzi, 
mówienie pojedynczo, zachowanie dyskrecji na temat tego co miało miejsce 
podczas sesji itp. 

2. ELEMENTY KONTRAKTU SUPERWIZYJNEGO  
ORAZ WSKAZÓWKI METODYCZNE ZWIĄZANE  

Z JEGO WYPRACOWYWANIEM 

Podstawą kontraktu superwizyjnego jest to, że jako umowa partnerska 
musi on zostać zaakceptowany przez obie strony, czyli zarówno przez super-
wizora, jak i superwizowanych. Przed jej podpisaniem niezbędne jest zatem 
wypracowanie w drodze negocjacji wspólnego stanowiska, zarówno w odnie-
sieniu do celów i zasad współpracy, jak i wzajemnych relacji, opartych na 
zaufaniu i szacunku. Wiąże się to z omówieniem oczekiwań stron oraz odkry-
ciem rozbieżności i ich wyjaśnieniem, poprzez określenie, które z oczekiwań 
są możliwe do spełnienia, a które nie. Negocjacje powinny doprowadzić do 
osiągnięcia konsensusu, czyli wpracowania podejścia odpowiadającego obu 
stronom kontraktu. 

Należy podkreślić, że na negocjacje powinna zostać poświęcona taka 
ilość czasu, która umożliwi dokładne omówienie poszczególnych elementów 
i wypracowanie wspólnego stanowiska. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
superwizji grupowej i zespołowej, kiedy w procesie negocjacji uczestniczy 
większa liczba osób i niezbędne jest stworzenie warunków, umożliwiają-
cych każdej z nich na wyrażenie swojej opinii, a następnie na wypracowanie 
wspólnej koncepcji procesu superwizyjnego. Jeśli uczestnicy nie będą mogli 
się wypowiedzieć i nie uzgodnią wspólnego podejścia, to nawet jeśli podpiszą 
kontrakt, nie będą się z nim utożsamiać i tym samym w trakcie procesu mogą 
pojawić się zakłócenia, utrudniające sprawne przeprowadzenie superwizji. 

Wstępem do wspólnego konstruowania kontraktu powinno być wyjaśnie-
nie, co superwizowani rozumieją pod pojęciem superwizja, jakie jest ich 
nastawienie do tego narzędzia. Celem tego zachowania jest zarówno ujed-
nolicenie pojęć, jak i wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości oraz obaw 
w  związku z przystąpieniem do superwizji, co w znacznym stopniu ułatwi 
pracę nad konstruowaniem kontraktu. Szczególnie znaczące w tym zakresie 
jest wyjaśnienie, że superwizja pracy socjalnej nie służy kontroli i ocenie i nie 
jest terapią, że jej celem jest wzmacnianie pracowników socjalnych, zarówno 
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pod względem emocjonalnym jak i merytorycznym oraz metodycznym, 
poprzez co wpływa na poprawę jakości oraz efektywności pracy socjalnej. 

Kontrakt superwizyjny powinien mieć przejrzystą formę, zaś jego treści 
winny być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, zrozumiały dla wszyst-
kich stron umowy. Określone w kontrakcie cele oraz zasady współdziałania 
powinny być realne, czyli możliwe do spełnienia, dostosowane zarówno do 
możliwości stron i ich predyspozycji, jak i ram czasowych. Na przykład: nie 
należy wskazywać celu, który zakłada, że wzmocniony zostanie warsztat pracy 
pracownika socjalnego w zakresie działań ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemu przemocy w rodzinie czy też pracy ze społecznością bloków socjal-
nych, jeśli planowana jest tylko jedna sesja superwizyjna, podczas której może 
być jedynie możliwe omówienie pracy z jedną konkretną rodziną czy też omó-
wienie trudności w rozpoznaniu potrzeb mieszkańców z bloków socjalnych. 

Kontrakt superwizyny należy traktować jako „żywą” umowę, która w trak-
cie trwania procesu superwizyjnego może być renegocjowana, celem dostoso-
wania do aktualnej sytuacji.

Kontrakt superwizyjny, jako umowa kształtująca cały proces superwizji, 
musi zawierać konkretne ustalenia dotyczące celów superwizji, jej tematyki, 
metod pracy, przebiegu spotkań, spraw organizacyjnych, obowiązujących zasad, 
dokumentowania oraz sposobów ewaluacji. Umowa może ponadto zawie-
rać inne dodatkowe ustalenia oraz bezwzględnie musi być podpisana przez 
wszystkich uczestników procesu oraz zawierać datę wypracowania kontraktu. 

3. UCZESTNICY PROCESU SUPERWIZYJNEGO

W kontrakcie należy określić kto będzie uczestnikiem procesu superwizyj-
nego. Osoby te, czyli zarówno superwizor, jak i superwizowani powinni zostać 
wymienieni z imienia i nazwiska. 

W przypadku superwizji grupowej możliwe jest wskazanie ilości osób 
uczestniczących w superwizji i załączenie listy uczestników wraz z ich pod-
pisami, która zawiera formułkę, że akceptują warunki umowy z podaną datą 
jej wypracowania. Ponadto powinien zawierać datę i podpisy wszystkich stron 
umowy. 

4. DATA WYPRACOWANIA KONTRAKTU 

W kontrakcie musi być podana data podpisania umowy między superwi-
zorem a superwizantami.
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5. CELE SUPERWIZJI 

Określenie celów superwizji to jeden z ważniejszych elementów kontraktu 
superwizyjnego. Powinny one odpowiadać potrzebom oraz określać czemu 
ma służyć superwizja. Cele powinny być realne, czyli możliwe do osiągnięcia 
przez uczestników procesu w określonych ramach czasowych oraz wyrażone 
w formie pożądanego rezultatu. 

W przypadku wykorzystywania jednego kontraktu, regulującego cały 
proces superwizyjny powinny one mieć zarówno charakter ostateczny, jak 
i  szczegółowy. 

Na przykład w przypadku superwizji dotyczącej prowadzania pracy socjal-
nej ukierunkowanej na pracę z rodziną, cel ostateczny może być sformuło-
wany w następujący sposób. 

Celem superwizji jest wzmocnienie emocjonalne i merytoryczne w zakre-
sie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie, poprzez realizację celów 
szczegółowych: 
– uzyskanie informacji zwrotnej w zakresie dotychczas stosowanych form 

pracy z rodzinami z problemem przemocy, 
– zwiększenie poziomu zrozumienia sytuacji i potrzeb osób doświadczają-

cych przemocy,
– rozwijanie wiary w siebie, kreatywności oraz nowych sposobów pracy 

z rodzinami doświadczającymi przemocy, 
– uzyskania umiejętności w zakresie włączanie w proces pracy z rodziną 

członków zespołu interdyscyplinarnego, 
– uzyskanie pomocy w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem, jaki 

niesie za sobą praca z rodzinami z problem przemocy.
W przypadku superwizji związanej z organizowaniem społeczności lokal-

nej cel ostateczny może być sformułowany w następujący sposób. 
Celem superwizji jest wzmocnienie warsztatu pracownika socjalnego 

w zakresie pracy ze społecznością lokalną, poprzez realizacją następujących 
celów szczegółowych:
– rozwijanie umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb, aktywizowania 

mieszkańców oraz lokalnych partnerów, 
– rozwijanie nowych metod pracy ze społecznością lokalną, 
– uzyskanie emocjonalnego wparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem 

oraz nadmiarem obowiązków. 
W przypadku stosowania kilku rodzajów kontraktu w pierwszym określają-

cym ogólne zasady współpracy można wskazać jedynie cel ostateczny, zaś cele 
szczegółowe mogą być określane w kontraktach dotyczących poszczególnych 
sesji superwizyjnych. 



Barbara Bąbska326

6. OBSZARY SUPERWIZJI 

Z celami ściśle związana jest tematyka, której ma być poświęcona super-
wizja, dlatego też w ramach kontraktu należy wskazać zakresy tematyczne, 
których ma dotyczyć proces superwizyjny. W trakcie określania tematów 
superwizor ma możliwość wypowiedzenia się na temat tego, czy jest w stanie 
w profesjonalny sposób pracować nad każdym z nich, czy też jedynie nad 
częścią. Należy bowiem określić, że superwizor pracy socjalnej powinien zaj-
mować się tematyką, w zakresie której posiada odpowiednie kompetencje. 
Ponadto wskazanie na wstępie procesu tematyki spotkań umożliwia obu stro-
nom odpowiednie przygotowanie się do superwizji. Będzie to jednak możliwe 
tylko wówczas, jeśli tematy superwizji zostaną precyzyjnie sformułowane. 
Powinno z nich wynikać, czemu konkretnie ma służyć superwizja. Czy np. 
ma dotyczyć analizy pracy i wypracowywania rozwiązań w zakresie pracy 
z osobami, rodzinami dotkniętymi problemem bezrobocia czy też konkret-
nych przypadków rodzin, w których są osoby pozostające poza rynkiem pracy 
lub czy ma to dotyczyć wszelkich trudności, jakie pojawiają się w procesie 
organizowania społeczności lokalnej i sposobów radzenia sobie z nimi czy 
też dotyczy to wyłącznie spraw konkretnej społeczności, w której aktualnie 
pracuje organizator społeczności lokalnej. 

W przypadku jednego kontraktu dotyczącego całego procesu tematyka 
powinna zostać określona zarówno w sposób ogólny, jak i szczegółowy, nato-
miast w przypadku stosowania dwóch rodzajów kontraktu w pierwszym 
można określić szerszy obszar tematyczny, zaś opisy szczegółowe zawierać 
w kontraktach opracowywanych w ramach kolejnych sesji. 

7. METODY I TECHNIKI PRACY

W kontrakcie należy wskazać, jakie metody i techniki pracy będę stoso-
wane w ramach procesu superwizyjnego pamiętając, że powinny one być ade-
kwatne do założonych celów. Ich określenie stwarza uczestnikom poczucie 
bezpieczeństwa, ponieważ umożliwia mentalne przygotowanie się do tego, co 
będzie miało miejsce na spotkaniach. 

Metody mogą być określone w sposób ogólny, np. metoda rozwiązywa-
nia problemów, symulacyjna bezpośredniego nadzoru, planowania czy też 
rozpoznawania przyczyn stresu. Warto jednak na etapie negocjacji wyja-
śnić na czym one polegają. Natomiast jeśli chodzi o techniki, jakie będą 
wykorzystywane podczas sesji, warto je określić szczegółowo, np. dyskusja, 
burza mózgów, praca w parach, drama, ażeby uniknąć trudności podczas 



Kontrakt superwizyjny 327

trwania sesji, np. buntu uczestników, którzy nie będą chcieli brać udziału  
w scenkach. 

W części dotyczącej metod i technik, jakie będą wykorzystywane w pro-
cesie superwizyjnym warto określić również to, czy superwizja będzie miała 
charakter pośredni (czyli będzie prowadzona wyłącznie w oparciu o informa-
cje przekazywane przez superwizowanego), czy też bezpośredni, kiedy super-
wizor będzie miał możliwość obserwowanie pracy superwizowanych.

8. PRZEBIEG SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH

W kontakcie powinien zostać zapisany ogólny schemat przebiegu poszcze-
gólnych spotkań superwizyjnych. W tym zakresie superwizor może zapropo-
nować i poddać dyskusji swój schemat albo też np.: model zaproponowany 
przez Jerzego Szmagalskiego, Kierana O’Donoghuea lub Louisa Venn Kes-
sela oraz Dinne Hoon, które zostały opisane w rozdziale „Realizacja procesu 
superwizyjnego”. 

Bez względu na dobór schematu warto zaproponować w kontrakcie, żeby 
zaczynać każdą sesję od refleksji superwizowanych na temat ich osiągnięć 
z ostatniego okresu (np. w okresie od ostatniego spotkania). 

W przypadku superwizji cyklicznej, po refleksji dotyczącej sukcesów, 
należy wskazać, jako element każdego spotkania, omówienie realizacji dzia-
łań zaplanowanych na poprzedniej sesji oraz ich efektów.

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

W ramach kontraktu niezbędne jest określenie spraw związanych z orga-
nizacją procesu superwizyjnego, co pozwoli na utrzymanie porządku w trak-
cie jego trwania. Umożliwi to ponadto takie zaplanowanie codziennej pracy 
superwizowanych, żeby nie kolidowały one ze spotkaniami z superwizorem. 

W ramach tej części kontraktu należy określić miejsce spotkań, ich często-
tliwości i czas trwania poszczególnych sesji. 

Miejsce powinno zostać określone konkretnie, np.: sala konferencyjna 
MOPS. Należy przy tym pamiętać, że wskazane pomieszczenie powinno być 
odpowiednio wyposażone w sprzęty umożliwiające przeprowadzanie sesji (krze-
sła, tablica, itp.) oraz zapewniać poczucie bezpieczeństwa oraz intymności. 

Czas trwania superwizji powinien zostać określony poprzez wskazanie:
– ram czasowych całego procesu i ilości spotkań, np. 12 sesji w okresie od 

stycznia do lipca,
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– konkretnych terminów spotkań, np. w co drugi czwartek, chociaż naj-
lepszym rozwiązaniem jest wskazanie konkretnych dat, np. 18 stycznia, 
8 lutego, 22 lutego, itd.,

– czasu trwania sesji, najlepiej poprzez określenie godzin, w jakich będą 
odbywać się spotkania, np. od 9.00 do 12.00. 
W części dotyczącej spraw organizacyjnych warto wskazać również spo-

sób przygotowywania się do poszczególnych sesji. W tym zakresie zadania 
powinny dotyczyć zarówno superwizora, jak i superwizowanych. W części 
dotyczącej superwizowanych do zadań tych może należeć m.in. przygotowanie 
materiałów dotyczących sprawy, której będzie poświęcona sesja, zapoznanie 
się z literaturą, związaną z tematyką sesji, wykonywanie planów opracowa-
nych podczas sesji itp. Po stronie superwizora mogą to być takie zadania 
jak: zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sprawy, której będzie poświę-
cona sesja, przygotowanie wykazu lektur czy też materiałów pomocniczych do 
omawiania danej sytuacji.

10. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE  
W PROCESIE SUPERWIZYJNYM 

Superwizja jako proces metodyczny powinna być realizowana w oparciu 
o wypracowane przez uczestników zasady, które ułatwią wspólną pracę oraz 
dadzą uczestnikom poczucie bezpieczeństwa. 

Za podstawową zasadę w superwizji uważana jest zasada poufności, która 
jednak w kontrakcie powinna być ujęta wraz z wyjaśnieniem, w jakich sytu-
acjach może zostać ona złamana. Za sytuacje takie uznaje się m.in. niedotrzy-
mywanie norm organizacyjnych, zasad etycznych, czy też reguł współistnienia 
społecznego.

Poza zasadą poufności, w kontrakcie warto określić zasady współpracy, 
związane np. z zachowaniem podczas sesji, czy też relacjami. Mogą one doty-
czyć np. sposobu zwracanie się siebie, punktualności, stopnia otwartości, 
aktywności, sposobu udzielania informacji zwrotnej, mogą zakazywać oce-
niania, krytykowania itp. 

11. DODATKOWE USTALENIA 

Ze względu na fakt, że każda sytuacja jest inna, a uczestnicy superwizji 
mogą mieć różne potrzeby, warto w kontrakcie uwzględniać punkt określany 
jako inne ustalenia. Można w nim zapisywać ustalenia, które nie zostały 
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uwzględnione w innych punktach, np.: określić warunki odwoływania sesji 
oraz ich odrabiania. 

12. DOKUMENTOWANIE SUPERWIZJI 

Superwizja, mająca formalny charakter, powinna być odpowiednio 
dokumentowana, ponieważ dzięki temu pozostaje ślad, że miała miejsce, 
a ponadto dokumentacja ułatwia monitorowanie procesu i dokonywanie ewa-
luacji. W kontrakcie należy zatem określić: jaką formę będzie miała doku-
mentacja oraz kto i w jakich okolicznościach będzie miał do niej dostęp. 

Formą dokumentowania mogą procesu superwizyjnego mogą być np. 
notatki sporządzane podczas poszczególnych sesji lub dzienniki prowadzone 
zarówno przez superwizora, jak i superwizowanych. Powinny one zawierać 
informacje dotyczące: 
– poruszanej tematyki, 
– przebiegu sesji, 
– wnioski ze wspólnej pracy oraz plany działań, a następnie również sposoby 

ich realizacji. 
Ponadto formą dokumentowania powinny być raporty, zawierające usta-

lenia po poszczególnych sesjach, katalog zbieżności oraz rozbieżności. Na 
zakończenie całego procesu powinien zostać opracowany raport, podsumo-
wujący całość oraz zawierający rekomendację do dalszej pracy uczestników 
superwizji. 

13. WARUNKI RENEGOCJACJI KONTRAKTU 

Uwzględniając założenie, że kontrakt jest umową elastyczną, która może 
podlegać renegocjacji należy wskazać, a jakich okolicznościach, sytuacjach 
może to mieć miejsc. Powodem renegocjowania kontraktu może być np. poja-
wianie się innych, niż wskazane na wstępie tematy, problemy, którymi należy 
się zająć w ramach superwizji. 

14. ZASADY EWALUACJI PROCESU SUPERWIZYJNEGO 

Proces superwizji, jak każde metodyczne działanie, wymaga prowadze-
nia na bieżąco monitoringu i ewaluacji, a zatem niezbędne jest określenie 
na etapie konstruowania kontraktu, w jaki sposób będzie to realizowane. 
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Można w tym zakresie wykorzystywać np. refleksje uczestników po każdej 
sesji, w ramach której powinni wypowiadać się zarówno na temat tego co się 
udało osiągnąć, jak i tego co nie wyszło, czy też sprawiało trudności. Ponadto 
narzędziem monitoringu oraz ewaluacji może być dokumentacja prowadzona 
na bieżąco przez superwizora i superwizantów. 

Na zakończenie całego procesu niezbędne jest wspólne dokonanie oceny 
całości superwizji w odniesieniu do celów, w jakim zakresie udało się je osią-
gnąć. Służyć temu może prowadzona przez uczestników procesu dokumenta-
cja oraz np.: dyskusja na forum grupy, osobiste refleksje uczestników lub też 
przygotowana przez superwizora ankieta. 

15. PODPISY STRON KONTRAKTU 

Kontrakt powinien zostać podpisany zarówno przez superwizowanych, jak 
i superwizora.

Na zakończenie należy podkreślić, że kontrakt jest niezwykle ważnym 
elementem kształtującym przebieg procesu superwizyjnego, dlatego też 
konieczne jest staranne przeprowadzenie procesu jest wypracowywania. 
Trzeba jednak pamiętać, że nawet najlepiej przygotowany kontrakt nie 
zagwarantuje pełnej i skutecznej współpracy. 
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Standard superwizji pracy socjalnej i jego 
charakterystyka – propozycja zespołu 
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1. WPROWADZENIE

Podstawą proponowanego modelu są rezultaty działań i badań podejmo-
wanych w projekcie1, adresowanych do szerokiego grona interesariuszy. Po 
pierwsze, było to przygotowanie i realizacja badań wprowadzających, mających 
na celu poznanie doświadczeń, wiedzy i  przekonań pracowników socjalnych 
oraz kierowników na temat superwizji. Drugim krokiem była organizacja mię-
dzynarodowej konferencji, służącej wymianie doświadczeń polskich i zagra-
nicznych na temat superwizji. Kolejnym działaniem było przeprowadzenie 
komponentu badawczo-superwizyjnego w sześciu ośrodkach na terenie Polski. 
W opracowaniu modelu posłużono się także analizą wyników ewaluacji szko-
leń z zakresu superwizji, realizowanych przez firmy szkoleniowe w Bydgoszczy 
i Czechowicach-Dziedzicach oraz rekomendacjami doświadczonych superwizo-
rów pracy socjalnej.

Koncepcję standardu superwizji wypracował zespół ekspertów Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka i Centrum Wspierania Aktywności 
Lokalnej CAL. Wyróżniającą cechą proponowanego modelu jest szczególny 
nacisk na funkcję edukacyjną superwizji pracy socjalnej. Wynika to z jed-

1 Model standardu superwizji pracy socjalnej został opracowany w  ramach projektu 
systemowego „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji spo-
łecznej”, Działanie 1.2. PO KL na zamówienie MPiPS i CRZL, współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.
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nej strony z diagnozy potrzeb środowiska pracowników instytucji pomocy 
i integracji społecznej, z drugiej zaś z filozofii i praktyki edukacyjnej Stowa-
rzyszenia CAL, realizującego od lat działania superwizyjne w obszarze środo-
wiskowej pracy socjalnej i animacji społecznej. 

Kolejne etapy pracy nad propozycją standardu przebiegały w trakcie 
intensywnej współpracy zaangażowanych badaczy, teoretyków i praktyków. 
Spotkania i konsultacje z zespołem ekspertów Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Janusza Korczaka w Warszawie wspomogły wypracowanie ostatecznego 
kształtu modelu. 

Standard jest propozycją zestawu zalecanych norm związanych z wprowa-
dzeniem superwizji pracy socjalnej do systemu pomocy społecznej w Polsce. 
Wytycza on zakresy odpowiedzialności instytucji, pracownika i superwizora 
w stosunku do profesjonalnej superwizji.

Opracowaniu modelu przyświecał główny cel: podniesienie jakości pracy 
socjalnej poprzez edukację i doradcze wzmacnianie pracowników socjal-
nych w zakresie pracy z osobą, rodziną, grupą i społecznością lokalną. 
Tego rodzaju działanie wiąże się przede wszystkim z udzielaniem pomocy 
i wsparcia w odniesieniu do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce 
pracy socjalnej, w działaniach ukierunkowanych na wspomaganie podmiotów 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Według propozycji zespołu superwizja pracy socjalnej w polskim syste-
mie skierowana ma być zarówno do pracowników socjalnych, jak również 
do wszystkich innych profesjonalistów pracujących w instytucjach pomocy 
i integracji społecznej, współpracujących z nimi wolontariuszy oraz osób 
wspierających ich działania. Tak szeroko rozumiana usługa superwizji ma 
szansę stać się gwarantem dostarczania beneficjentom wysokiej jakości 
usług poprzez zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego pracowników 
oraz doskonalenie funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej  
w Polsce. 

Przedmiotem standaryzacji jest instytucjonalny wymiar superwizji, usługa 
superwizji z punktu widzenia wszystkich zaangażowanych stron oraz przebieg 
procesu superwizyjnego i funkcja edukacyjna superwizji. 

Propozycja modelu standardu obejmuje pięć obszarów:
1. Ramy instytucjonalno-organizacyjne superwizji pracy socjalnej
2. Osoba superwizowana
3. Superwizor pracy socjalnej
4. Proces superwizyjny
5. Superwizja jako edukacja
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2. MODEL A STANDARYZACJA USŁUG SPOŁECZNYCH

Na tle dyskusji toczonej w Europie i na świecie, dotyczącej sensu i głęboko-
ści procesu standaryzacji usług społecznych, przeprowadzono analizę różnych 
przesłanek w celu rozstrzygnięcia dylematu, jakie podejście do standaryzacji 
superwizji przyjąć: czy ogólny model, czy też szczegółowo opisany standard? 
– oraz czego dokładnie ma dotyczyć standaryzacja superwizji pracy socjalnej: 
czy otoczenia instytucjonalnego? Czy usługi superwizji? Czy samego procesu 
superwizyjnego?

W ramach prac nad standardem superwizji pracy socjalnej przyjęto zało-
żenie, że „standaryzacja usług jest procesem stopniowego uściślania odpowie-
dzi 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 zaspa-
kajania”2. 

Prace nad stworzeniem modelu prowadzone były przez przedstawicieli 
różnych środowisk z racji ich doświadczenia i zaangażowania w problema-
tykę standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej, w tym usługi super-
wizji pracy socjalnej. Zastosowano podejście partycypacyjne, które w procesie 
tworzenia standardów uwzględnia zdanie wszystkich interesariuszy, a opinia 
usługobiorców była bardzo istotna3. Włączono mechanizmy pozwalające na 
rozpoznanie potrzeb i określenie wytycznych do modelu w oparciu o to roz-
poznanie. 

W ten sposób proces standaryzacji pomógł w integracji różnych środowisk 
realizujących praktykę, edukację i badania w obszarze superwizji. Przyczynił 
się także do rozpropagowania tematyki superwizyjnej w środowisku pracow-
ników szczebla kierowniczego i pracowników socjalnych. Tak przeprowadzona 
standaryzacja, oparta na procedurach i uwzględniająca specyfikę środowiska, 
może udoskonalić podejmowane działania i stać się czynnikiem pozwalają-
cym na rozwój koncepcji i praktyki superwizji pracy socjalnej w Polsce. 

Powstało pytanie o zakres i głębokość standaryzacji. Zbytnie uszczegóło-
wienie mogłoby znacznie ograniczyć potencjalne możliwości zastosowania 
superwizji i nie pozwolić na dostosowanie jej do potrzeb pracowników i insty-
tucji. Z drugiej strony zbyt wysoki poziom wymaganych standardów mógłby 
spowodować, że trudno będzie je zrealizować i usługa nie będzie osiągała 

2 J. Boczoń, Poradnik standaryzacji usług społecznych, Warszawa 2007, s. 7.
3 M. Grewiński, Ekspertyza: Ramowy model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej 

pracy socjalnej jako usługa społeczna w Projekcie: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 
i integracji społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, s. 60.
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określonej jakości, a standaryzacja zamiast porządkować świadczenie usług, 
może stać się przeszkodą4. 

Pod tym kątem dokonano analizy korzyści płynących ze standaryzacji 
superwizji pracy socjalnej (jasność i przejrzystość procesu superwizji, pro-
fesjonalizacja pracy superwizorów, podniesienie jakości pracy pracowników 
socjalnych, podniesie poziomu funkcjonowania instytucji i świadczonych 
usług), jak i jej ograniczeń wynikających ze specyfiki pomocy społecznej 
i pracy socjalnej (obawy przed nadmiernym zbiurokratyzowaniem i usztyw-
nieniem procedur, wbrew różnorodności pracy socjalnej). 

Zarówno efekty diagnozy aktualnego stanu świadomości środowiska, jak 
i doświadczenia innych krajów w tym zakresie skłoniły zespół ekspertów do 
przyjęcia za Mirosławem Grewińskim5 koncepcji standaryzacji, która doty-
czy zarówno instytucjonalnego otoczenia usługi, jak i samej usługi superwizji 
oraz procesu superwizyjnego.

Jeśli chodzi o głębokość standaryzacji, przyjęto wprowadzenie „standardu 
ogólnego, ramowego, bez wchodzenia w szczegóły, które mogą stworzyć 
przeregulowane świadczenie społeczne. Przeregulowanie standardów może 
bowiem przynieść rezultaty przeciwne do zamierzonych i tym samym stać 
się narzędziem przeciwskutecznym i nieefektywnym”6. Mogłoby prowadzić 
do narastania obaw pracowników zwiększających ich opór, a z drugiej strony 
do wzrostu kontroli w sferach, które powinny być w procesie superwizji chro-
nione. W proponowanym modelu standard ma charakter ramowy, nie doko-
nuje drobiazgowej formalizacji procesu i procedur superwizji. 

Przy tworzeniu modelu standardu superwizji pracy socjalnej starano się 
zapewnić wypełnienie wszystkich sześciu funkcji standardu usługi społecznej, 
sformułowanych przez Barbarę Szatur-Jaworską7:
1. Istnienie standardów zwiększa jakość usługi i służy jej promocji w społe-

czeństwie. 
2. Przy pomocy standardów dokonuje się ewaluacji usługi, czyli oceny 

zarówno planowanych, jak i realizowanych usług. 
3. Standardy dostarczają początkującym usługodawcom wskazówek, jak 

powinni planować usługi i co jest w nich istotne. 

4 R. Szarfenberg, Polityka społeczna – usługi społeczne. Prezentacja na potrzeby projektu 
„Społecznie odpowiedzialna uczelnia”. Warszawa 2009, s. 39.

5 M. Grewiński, Ekspertyza Ramowy model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej 
pracy socjalnej jako usługa społeczna w Projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 
i integracji społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

6 Tamże, r. 53.
7 B. Szatur-Jaworska, Standardy ewaluacji, w: Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatur-

-Jaworska (red.), Warszawa 2010.
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4. Standardy pomagają usługodawcom i osobom z nimi współpracującymi 
rozstrzygać wątpliwości co do słuszności i etyczności postępowania usłu-
godawcy w trakcie realizacji usługi. 

5. Standardy zwiększają wiarygodność środowiska związanego z daną usługą 
i podnoszą zaufanie do ich pracy ze strony zleceniodawców, obsługiwanych 
i innych stron zainteresowanych usługą. 

6. Standardy chronią osobiste dobra innych osób niż zamawiający i usługo-
dawcy zaangażowani w udzielanie danej usługi. 

3. WYTYCZNE DO MODELU

Wytyczne do modelu standardu supewizji pracy socjalnej zostały wypraco-
wane w trakcie realizacji badań, działań oraz badań w działaniu wykonanych 
w ramach projektu. 

Dotyczą one różnych kontekstów superwizji pracy socjalnej w Polsce: 
potrzeb i oczekiwań środowiska, funkcji, rodzajów i form superwizji, roli 
i  zadań superwizora, przebiegu procesu superwizyjnego oraz etycznych 
aspektów superwizji. 
– Istnieje potrzeba uporządkowania dotychczasowych różnorodnych praktyk 

w zakresie organizacji superwizji pracy socjalnej.
– Doświadczenia szkoleniowe i praktyczne z realizacji superwizji pracy 

socjalnej wskazują na liczne ograniczenia i niską świadomość pracowni-
ków instytucji pomocy i integracji społecznej na temat tej metody wspie-
rania służb społecznych. 

– Badania wskazują, że pracownicy socjalni mają niewielką wiedzę nie tylko 
na temat superwizji, ale również w zakresie metod i technik pracy socjal-
nej. Wskazuje to na konieczność wzmocnienia warsztatu pracowników 
socjalnych poprzez wprowadzenie superwizji pracy socjalnej jako metody 
doskonalenia kompetencji zawodowych. 

– Pomimo wielu obaw (m.in. możliwości ujawnienia braku kompetencji) 
pracownicy socjalni uważają, że superwizja powinna stać się stałym ele-
mentem wsparcia ich w pracy i powinna być dostępna na wszystkich eta-
pach rozwoju zawodowego. 

– Większość pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej uważa, 
że ich praca powinna podlegać superwizji. Superwizja stwarza szansę na 
realizację wielu zawodowych potrzeb pracowników, zmierzających do pod-
niesienia jakości pracy i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego. 

– Badania wskazują na wysoką motywację do udziału w superwizji, co można 
przyjąć jako chęć dobrowolnego udziału w niej.
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– Opór przed korzystaniem z superwizji wynika z lęku związanego z bra-
kiem wiedzy i doświadczeń. Jednocześnie ponad połowa badanych dekla-
ruje zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach z zakresu wspierania 
kompetencji superwizyjnych. Wskazuje to na upowszechnioną potrzebę, 
którą warto zaspokajać poprzez konstruowanie wartościowej oferty edu-
kacyjnej.

– Szkolenia w zakresie kompetencji superwizyjnych pracowników powinny 
służyć zbudowaniu motywacji do korzystania z superwizji poprzez nabycie 
wiedzy i większe zrozumienie samej superwizji, podniesienie świadomości 
korzyści i rozwój umiejętności praktycznego korzystania z superwizji. 

– Kształcenie w zakresie superwizji powinno być podniesione na poziom 
wyższych uczelni. 

– Superwizja widziana jest jako szansa na awans zawodowy oraz świadome 
budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, co może stanowić podstawę wpro-
wadzenia superwizji jako III stopnia specjalizacji zawodowej z zakresu 
pracy socjalnej. 

– Superwizja powinna obejmować zarówno pracowników socjalnych, jak 
i  terapeutów, asystentów, koordynatorów, kierowników i innych specjali-
stów oraz osoby z instytucji współpracujących.

– Kadra zarządzająca powinna podlegać procesowi superwizji w zakresie 
zarządzania i organizacji pracy w instytucji. 

– Środki finansowe na realizację superwizji pracy socjalnej to głównie 
budżet JOPS oraz środki EFS na lata 2014–2020. 
W świetle powyższych badań przeprowadzonych w celu opracowania stan-

dardu, uzasadnionych na gruncie teorii superwizji pracy socjalnej i popartych 
doświadczeniami innych krajów wybrano ogólne podejście do standaryzacji, 
polegające na opisie ogólnych ram standardu, bez szczegółowej formalizacji 
procesów czy procedur. 

4. MODEL STANDARDU SUPERWIZJI PRACY SOCJALNEJ

4.1. Ramy instytucjonalno-organizacyjne  
superwizji pracy socjalnej 

Ramy prawne realizacji superwizji w polskim systemie pomocy społecznej 
wyznaczają przepisy prawa, w szczególności Ustawa o pomocy społecznej8. 
Według art. 119 przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany 

8 Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 poz. 182, brzmienie od 7 lutego 2013.
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m.in. do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szko-
leniach i samokształcenie. Ustawa z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej w artykule 121 a.9 określa prawa pracownika socjalnego 
w zakresie korzystania z superwizji.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów Praca socjalna10 od 2007 roku 
przewidują w treściach kształcenia w zakresie metodyki pracy socjalnej 
problematykę superwizji w pracy socjalnej, co oznacza, że wiedza na temat 
superwizji, podstawowe kompetencje oraz motywacja do korzystania z niej są 
kształtowane na poziomie edukacji pomaturalnej (kolegia pracowników służb 
społecznych) i akademickiej. 

Doświadczenia innych krajów w zakresie superwizji pracy socjalnej, 
ramy prawne i teoretyczne wyznaczone w krajach o większym od polskiego 
doświadczeniu, standardy międzynarodowych organizacji oraz szczegółowe 
regulacje w innych krajach stanowią istotny kontekst konstruowania pol-
skiego modelu. Dalsza międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń 
jest warunkiem doskonalenia modelu i dopasowywania go do zmieniających 
się potrzeb i uwarunkowań społeczno-kulturowych. 

Ramy instytucjonalno-organizacyjne: 
1. Obligatoryjnym wsparciem superwizyjnym objęte są instytucje pomocy 

i integracji społecznej.
2. Superwizja powinna być dostępna dla wszystkich pracowników meryto-

rycznych instytucji, pracowników instytucji współpracujących, wolontariu-
szy oraz kadry kierowniczej. 

3. Kadra zarządzająca zapewnia pracownikom możliwość korzystania 
z superwizji pracy socjalnej.

4. Pracodawca powinien przygotować instytucję do wprowadzenia superwizji 
pracy socjalnej poprzez:
– zwiększenie wiedzy pracowników na temat superwizji,
– określenie źródła finansowania superwizji,
– ustalenie sposobu i kryteriów wyboru superwizora (najlepiej, żeby 

superwizor nie był związany z instytucją, w której świadczy superwizję),
– stworzenie pracownikom warunków do korzystania z superwizji (czas, 

miejsce – najlepiej byłoby, gdyby superwizja odbywała się na neutral-
nym terenie, poza siedzibą instytucji).

5. Kadra zarządzająca organizuje superwizję menadżerską na swoją rzecz, 
indywidualnie lub w grupie złożonej z osób pełniących funkcje kierownicze.

 9 Artykuł ten wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.
10 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Praca socjalna, Zał. 84. do Rozporządze-

nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczegól-
nych kierunków oraz poziomów kształcenia z dnia 12 lipca 2007 r., Dz.U. 2007.164.1166.
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 6. Wybór sposobów realizacji superwizji – rodzaju superwizji, tematyki, 
osoby superwizora – jest przedmiotem porozumienia pomiędzy pracow-
nikami a kierownictwem, zależnie od potrzeb i problemów pracowników 
i beneficjentów instytucji. 

 7. Umowa o świadczeniu usług superwizyjnych zawarta jest pomiędzy super-
wizorem, superwizowanym oraz instytucją. Umowa określa cel, tematykę, 
zakres, czas trwania oraz częstotliwość spotkań superwizyjnych i sposób 
dokumentowania superwizji oraz politykę poufności. 

 8. Superwizor jest zobowiązany do pisemnego dokumentowania prowadzo-
nej superwizji. 

 9. Ewaluacja superwizji uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniego 
poziomu świadczonych usług. 

10. Źródłem finansowania superwizji mogą być: budżet instytucji zatrudnia-
jącej osobę superwizowaną, środki instytucji samorządowych szczebla 
powiatowego i regionalnego, budżet centralny oraz środki pomocowe Unii 
Europejskiej.

11. Warunkiem skutecznej superwizji jest:
– zapewnienie superwizji wolnej od nacisku,
– zawarcie kontraktu superwizyjnego,
– zapewnienie regularności i ciągłości,
– określenie sposobu ewaluacji superwizji,
– dobrowolność udziału wynikająca z chęci samorozwoju i doskonalenia 

swojego warsztatu pracy w byciu skuteczniejszym w pomaganiu innym, 
– świadomość przełożonych i decydentów w systemie pomocy społecznej, 

że superwizja wpływa na podniesienie efektywności i skuteczności dzia-
łań pracowników socjalnych w procesie pracy socjalnej. 

4.2. Osoba superwizowana

1. Prawo do korzystania z superwizji prowadzonej przez superwizorów pracy 
socjalnej przysługuje pracownikom socjalnym, innym pracownikom oraz 
osobom współpracującym z podmiotem/instytucją pomocy i integracji spo-
łecznej.

2. Superwizja jest usługą świadczoną na rzecz osób superwizowanych. Jej 
granice określają normy prawne i etyczne dotyczące ochrony danych 
i poufności informacji, chroniące relację superwizor – osoba superwizo-
wana oraz zasady określone w kontrakcie.

3. Gotowość do poddania swojej pracy superwizji jest oznaką profesjonalizmu.
4. Pracownik na każdym etapie rozwoju zawodowego powinien mieć zagwa-

rantowane prawo do korzystania z superwizji. 
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5. Wymiar czasu superwizji jest uzależniony od stażu pracy i zgłoszonych 
potrzeb.

6. Możliwa jest ekwiwalentność rodzajów superwizji (indywidualna, gru-
powa, zespołowa, koleżeńska), przy zapewnieniu minimum wymiaru 
czasu, odpowiednio do stażu pracy i potrzeb osoby superwizowanej.

7. Kadra zarządzająca ma prawo do korzystania z superwizji zarówno indy-
widualnej, jak i grupowej z innymi osobami pełniącymi funkcje kierow-
nicze, świadczonej przez superwizorów zewnętrznych specjalizujących się 
w superwizji menadżerskiej.

4.3. Superwizor pracy socjalnej 

1. Superwizor pracy socjalnej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu meto-
dologii i metodyki pracy socjalnej oraz tematyki, której dotyczy super-
wizja. Posiada umiejętności komunikacyjne umożliwiające prowadzenie 
superwizji w kontakcie indywidualnym oraz w grupie.

2. Superwizor jest odpowiedzialny za wskazanie osobie superwizowanej 
kierunku działania, opierając się na aktualnej wiedzy w zakresie teorii 
pracy socjalnej, standardów zawodowych, umiejętności, kompetencji oraz 
kodeksu etycznego w praktyce zawodowej. Na superwizorze spoczywa 
odpowiedzialność za jakość usług oferowanych następnie przez osobę 
superwizowaną. 

3. Superwizorzy powinni być świadomi własnych ograniczeń oraz działać 
w obszarach swoich największych kompetencji. 

4. W procesie superwizyjnym nie powinni uczestniczyć członkowie rodziny, 
znajomi, byli partnerzy czy małżonkowie. Osoby zaangażowane w superwi-
zję nie powinny wchodzić w relacje intymną w czasie, ani po zakończeniu 
superwizji. 

5. Superwizor pracy socjalnej dba o swój rozwój zawodowy poprzez uczest-
nictwo w szkoleniach, poddawanie superwizji własnej pracy oraz czynny 
udział w środowisku superwizorów. 

6. Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia i rozwoju zawodowego 
superwizorów pracy socjalnej wymaga zorganizowania systemu szkoleń 
oraz zorganizowania środowiska superwizorów. Zróżnicowany i szeroki 
obszar pracy socjalnej wymaga rozważenia możliwości wprowadzenia 
specjalizacji superwizorów pod kątem metodyki pracy socjalnej (osoba, 
rodzina, grupa, społeczność lokalna) i/lub obszarów pracy socjalnej, np. 
problematyki przemocy, uzależnień, zdrowia psychicznego, bezrobocia itp.

7. Szkolenie superwizorów pracy socjalnej powinno zakładać obowiązkowe 
uczestnictwo w praktycznym doskonaleniu umiejętności superwizyjnych 



Mirosław Grewiński, Dorota Jaworska-Matys, Bohdan Skrzypczak340

w formie treningu superwizyjnego obejmującego samodzielne prowadze-
nie superwizji, prowadzenie superwizji w jednostkach macierzystych oraz 
poddanie swojej pracy superwizji. Wskazane byłoby, aby szkolić super-
wizorów specjalizujących się w określonych dziedzinach metodyki pracy 
socjalnej (np. pracy z jednostką, grupą lub lokalną społecznością), albo ze 
względu na obszar lub pod kątem określonej problematyki.

4.4. Proces superwizyjny 

1. Superwizja pracy socjalnej powinna mieć charakter edukacyjny oraz kon-
sultacyjno-doradczy i wspierająco-wzmacniający. W zakresie superwizji 
o  charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym powinny 
pojawiać się elementy związane z przekazywaniem wiedzy, propozycje 
konkretnych rozwiązań, porady, informacje dotyczące tego, jak należy 
postąpić w  konkretnej sytuacji. Superwizja o charakterze wspierająco-
-wzmacniającym powinna koncentrować się na sposobach rozładowania 
napięcia, odreagowania, radzenia sobie z presją otoczenia, głębszego 
wglądu w siebie i problem.

2. Superwizja menadżerska powinna obejmować kadrę kierowniczą w zakre-
sie zarządzania i organizacji pracy, ponieważ te elementy mają również 
znaczenie dla jakości pracy socjalnej realizowanej przez pracowników 
socjalnych.

3. Superwizja może być prowadzona w różnych modelach: indywidualna, gru-
powa, zespołowa.

4. Superwizja może być prowadzona w formie pośredniej jak i bezpośredniej. 
Zaleca się, w miarę możliwości, bezpośredni udział superwizora w działa-
niach praktycznych osoby superwizowanej.

5. Superwizja może być realizowana przez superwizorów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Wobec wielu obaw związanych z oceną i kontrolą bardziej 
bezpieczna jest superwizja zewnętrzna.

6. Tematyka superwizji powinna obejmować całe spektrum pracy profesjo-
nalistów zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na ich pracę: 
– całokształt relacji z różnymi podmiotami indywidualnymi oraz zbioro-

wymi (osobą, rodziną, grupą, społecznością lokalną), z którymi dany 
pracownik aktualnie pracuje;

– relacje z innymi ludźmi (zarówno z klientami, jak i współpracowni-
kami) oraz kadrą kierowniczą; 
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– budowanie zespołu oraz praca zespołowa, w tym współpraca z innymi 
instytucjami/zespołami, w której powinni brać udział ich przedstawi-
ciele (koalicji, partnerstw, zespołów interdyscyplinarnych); 

– wzmacnianie samego pracownika socjalnego, jego poczucia wartości 
w celu udzielenia wsparcia emocjonalnego. 

7. Szczególny nacisk podczas superwizji pracy socjalnej powinien zostać 
położony na kwestie związane z wypaleniem zawodowym i stresem orga-
nizacyjnym, który wymaga środków zaradczych nie tylko na poziomie 
jednostki, ale przede wszystkim organizacji i zasad funkcjonowania grup 
zadaniowych. 

8. Superwizor powinien znać narzędzia oraz procedury związane z diagnozą, 
profilaktyką i pomocą, dotyczące procesu wypalenia zawodowego. 

9. Przebieg procesu superwizyjnego:
– superwizja powinna być dostępna i prowadzona cyklicznie; 
– zobowiązanie do udziału w superwizji ustala się w relacji przełożony – 

podwładny;
– wielowymiarowość pracy socjalnej, różnorodność pól i profesjonalne 

zróżnicowanie ról pełnionych przez pracowników jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej przemawiają za przyjęciem ogólnego 
modelu teoretycznego przebiegu procesu superwizji, bez wskazywania 
wybranych, preferowanych ścieżek; 

– w praktyce superwizji pracy socjalnej mogą być realizowane różno-
rodne podejścia do przebiegu procesu superwizjyjnego wypracowane na 
gruncie teorii i koncepcji psychologicznych, socjologicznych, medycz-
nych, pedagogicznych i innych; 

– możliwe jest wykorzystanie różnorodnych narzędzi opisu, diagnozy, 
analizy i rozwiązywania problemów i pozostawienie superwizorom 
wyboru dopasowanego do potrzeb, obszaru pracy, problemów i celów 
procesu superwizyjnego. Takie rozwiązanie pozwala aplikować do pol-
skiego modelu rozwiązania wypracowane na gruncie różnych koncep-
cji superwizji, stosownie do zakresu działania instytucji, obszaru pracy 
socjalnej i potrzeb pracowników oraz osób korzystających z pomocy; 

– kontrakt superwizyjny pomiędzy superwizorem i osobą superwizowaną 
zawiera ustalenia dotyczące typu superwizji, celu superwizji, ram pro-
cesu superwizyjnego, tematyki, czasu trwania sesji, częstotliwości, 
metod prowadzenia sesji, zasad poufności, warunków renegocjacji kon-
traktu, sposobów monitoringu i ewaluacji procesu superwizji;

– zarówno superwizor, jak i superwizowany ponoszą odpowiedzialność za 
efektywność superwizji we wzajemnej współpracy.
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10. Etyczne aspekty superwizji:
– w procesie superwizji superwizor ponosi odpowiedzialność za udzie-

lenie odpowiedniego, kompetentnego oraz etycznego wsparcia osobie 
superwizowanej; 

– relacja superwizyjna jest relacją profesjonalną, opartą na wzajemnym 
szacunku i współpracy. Superwizor jest odpowiedzialny za wyznaczenie 
granic w tej relacji;

– superwizowany i superwizor przestrzegają ustaleń zawartych w kontr-
akcie superwizyjnym,

– superwizja nie jest psychoterapią, dlatego superwizor powinien być 
zawsze nakierowany na cele superwizji i nie przekraczać granic relacji 
superwizyjnej; 

– superwizor musi zachować poufność dotyczącą informacji pozyskanych 
w trakcie superwizji. Wyłączone z poufności są wyjątkowe okoliczności 
związane z koniecznością podjęcia działań prawnych. 

4.5. Superwizja jako edukacja

1. Głównym celem superwizji pracy socjalnej w Polsce jest podniesienie jako-
ści pracy socjalnej poprzez edukację i doradcze wzmacnianie pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobą, rodziną, 
grupą i społecznością lokalną. 

2. Funkcja edukacyjna superwizji pracy socjalnej realizowana jest poprzez 
szkolenie oraz rozwój kompetencji i wiedzy zawodowej osób superwizowa-
nych, stosownie do ich potrzeb, jak również rozwój ich samoświadomości 
zawodowej, metarefleksji oraz etyki pracy socjalnej. 

3. Edukacyjna rola superwizji jest znacząca – na niej spoczywa odpowiedzial-
ność za rozwój superwizowanego poprzez pomoc i wsparcie w korzystaniu 
z wiedzy teoretycznej w praktyce pracy socjalnej, w działaniach ukierunkowa-
nych na wspomaganie podmiotów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Superwizor powinien odgrywać istotną rolę w rozwoju zawodowym osoby 
superwizowanej, będąc mentorem szkolącym adepta pracy socjalnej 
w zdobywaniu wiedzy na temat środowiska pracy. 

5. Superwizor pracy socjalnej jest odpowiedzialny za wskazanie kierunków 
działań, opierając się na swojej wiedzy w zakresie teorii pracy socjalnej, 
standardów zawodowych, umiejętności, kompetencji oraz kodeksu etycz-
nego w praktyce zawodowej.

6. Superwizor powinien posiadać szeroką wiedzę zawodową oraz kompeten-
cje na temat teorii pracy socjalnej oraz różnych metod rozwiązywania 
problemów. Jest zobowiązany do ustawicznej edukacji w zakresie pracy 
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z beneficjentami z grup, z jakimi pracują osoby superwizowane (np. uza-
leżnieni od narkotyków, młodzi przestępcy, długotrwale bezrobotni i inni). 

7. Funkcja edukacyjna superwizji w odniesieniu do superwizorów i osób 
superwizowanych powinna być realizowana w perspektywie całożyciowego 
uczenia się (Life Long Learning) i respektowania praw i potrzeb osób 
superwizowanych jako uczących się dorosłych.

5. ZAKOŃCZENIE

Proponowany model lokuje się pomiędzy standardem minimalnym 
w zakresie stworzenia warunków instytucjonalnych i organizacyjnych, śred-
nim ramowym zakresem norm organizacji i przebiegu procesu superwizyj-
nego oraz wysokim poziomem wymagań dotyczących usługi superwizji, w tym 
profesjonalnego przygotowania oraz rozwoju zawodowego superwizorów 
i przestrzegania etycznych norm superwizji. 
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Podsumowanie

Jak wynika z treści książki superwizja pracy socjalnej jest w wielu krajach 
niezwykle istotnym instrumentem wspierania pracowników pomocy społecz-
nej, w tym szczególnie pracowników socjalnych, którzy potrzebują ciągłego 
doskonalenia, rozwoju i refleksyjnej informacji zwrotnej. W Polsce również 
staje się ona ważnym narzędziem wspierającym i edukacyjnym, tym bardziej, 
że w ramach planowanej na rok 2015 reformy systemu pomocy społecznej 
zakłada się wprowadzenie systemowe superwizji jako trzeciego poziomu spe-
cjalizacji w kształceniu pracowników socjalnych. Chodzi bowiem o to, aby 
na początek wyedukować elitę specjalistów, którzy będą mogli być superwi-
zorami pracy socjalnej, a w szerszym kontekście także pomocy społecznej 
w naszym kraju. Pomimo tego, że w porównaniu z dorobkiem państw zachod-
nich Europy i USA, superwizja w Polsce jest we wstępnej fazie rozwoju, to 
posiadamy już co najmniej kilkanaście przykładów instytucji, które rozwi-
jają superwizję od co najmniej dekady, mając w tym obszarze już pierwsze 
doświadczenia. Są one głównie pozytywne, ale należy podkreślić, że istnieją 
również bariery i ograniczenia w zastosowaniu superwizji. Również z prze-
prowadzonych ogólnopolskich badań, których wyniki prezentowaliśmy w tej 
książce wynika, że oprócz afirmacji superwizji istnieją liczne obawy z jej sys-
temowym wprowadzeniem, a w nauce liczne są argumenty krytyczne zwią-
zane z jej przeciwskutecznością. 

Istniejące liczne dylematy dotyczące superwizji, które próbowaliśmy uka-
zać w tej książce w poszczególnych rozdziałach, można sprowadzić do kilku 
najważniejszych zagadnień, przedstawionych poniżej, które wiążemy z naj-
ważniejszymi rekomendacjami:
1. Nie istnieje jeden model superwizji pracy socjalnej wobec czego trudno 

jest w poszczególnych krajach znaleźć jeden konkretny punkt odniesienia 
(benchmark) dla standaryzacji superwizji pracy socjalnej w Polsce, tym 
bardziej, że w większości państw UE i w USA nie standaryzuje się usługi 
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jaką jest superwizja pracy socjalnej. Oznacza to, że jeśli w Polsce będziemy 
chcieli wprowadzić standard superwizji pracy socjalnej to powinniśmy go 
wypracować samodzielnie, posiłkując się tylko wybranymi doświadcze-
niami poszczególnych państw, które rozwijają superwizję znacznie dłużej 
niż my. 

2. W związku z faktem, że istnieją różne modele superwizji pracy socjalnej 
rekomendowalibyśmy aby superwizja w Polsce czerpała więcej z modelu 
skandynawskiego i kontynentalnego, aniżeli z modelu anglosaskiego. 
Różnica polega na tym, że w modelu skandynawskim i kontynentalnym 
(europejskim) bardziej eksponuje się funkcje edukacyjne i wspierające 
superwizji a w modelu anglosaskim akcent położony jest na funkcje admi-
nistracyjno-nadzorcze i zarządcze. 

3. Pomimo skoncentrowania się w tytule i w treści książki na superwizji pracy 
socjalnej uważamy, że superwizja powinna objąć znacznie szersze grupy 
pracowników służb społecznych włączając w tym pracowników całego sys-
temu pomocy społecznej, resocjalizacji, polityki rynku pracy i edukacji 
oraz zawodów opiekuńczych, w tym niektórych usług w systemie zdrowia 
(hospicja, opieka długoterminowa)1. W gruncie rzeczy docelowo wszystkie 
zawody „pomagaczy społecznych” powinny być objęte usługą superwizyjną 
w celu ich bardziej profesjonalnego działania i przeciwdziałania wypale-
niu zawodowemu pracowników. Ograniczenie superwizji do zawodu pra-
cownika socjalnego może być traktowane jako fragmentaryzowanie usług 
wspierających służby społeczne i podnieść krytykę selektywności i nierów-
ności w dostępie przez inne zawody profesjonalnych „pomagaczy”.

4. Standard superwizji zaprezentowany w tej książce a przygotowany przez 
zespół ponad 30 ekspertów – teoretyków i praktyków jest standardem 
ogólnym wyznaczającym ramy do zastosowania tego instrumentu wspie-
rania pracowników socjalnych. Jest to raczej model aniżeli szczegółowy 
standard, gdyż celowo wyszliśmy z założenia, że stworzenie zbyt przeregu-
lowanego narzędzia będzie przewciwskuteczne i spotka się z oporem tych, 
którzy mają go stosować w praktyce. Uważamy, że proces standaryzacji 
usług społecznych i socjalnych w Polsce generalnie powinien mieć ogólny 
charakter w związku z takim a nie innym poziomem rozwoju polityki spo-
łecznej, w tym polityki pomocy i integracji społecznej. 

5. Pomimo, że przygotowując publikację do druku, przeprowadziliśmy repre-
zentatywne, duże, ogólnopolskie badania pracowników socjalnych zatrud-

1 Porównaj podejście prezentowane w innej książce: M. Ferreira, M. Grewiński, J. Reis-
-Jorge, Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społecznych, MCPS, Warszawa 
2014. 
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nionych w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy 
rodzinie i innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wraz 
z przebadaniem kierowników tych instytucji, i zdobyliśmy sporą wiedzę na 
temat opinii respondentów o superwizji, rekomendowalibyśmy prowadze-
nie dalszych badań w tym zakresie, aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby 
w obszarze superwizji, tym bardziej, że pracownicy i kierownicy jednostek 
zgłaszają liczne obawy i ryzyka związane z wprowadzeniem superwizji do 
rozwiązań systemowych. 

6. Osobnym dylematem, na który próbowaliśmy odpowiedzieć w tej publika-
cji jest to, kto miałaby prowadzić superwizję pracy socjalnej w przyszłości. 
Czy mieliby to być psychologowie, którzy próbują zarezerwować dla sobie 
obszary coachingu i superwizji, czy też sami pracownicy socjalni, którzy 
mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie praktyczne w realizacji 
pracy socjalnej. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej nt. superwizji pracy socjalnej zbieżny jest z naszymi rekomendacjami 
dotyczącymi tego, że powinni to być bardzo doświadczeni pracownicy 
pomocy społecznej, wręcz elita znająca pracę socjalną zarówno z teorii 
jak i praktyki. Nie ograniczalibyśmy w żadnym wypadku roli superwizora 
do zawodu psychologa czy tym bardziej terapeuty. 

7. Superwizję pracy socjalnej (szerzej służb społecznych) trzeba widzieć 
w kontekście całej reformy systemu pomocy społecznej, koniecznej od 
co najmniej dekady. Wyrażamy pogląd, że jej wprowadzenie bez innych 
koniecznych zmian w systemie, nie przyniesie zamierzonych rezultatów 
a może być nawet przeciwskuteczne. Dlatego podkreślamy konieczność 
wprowadzenia wieloaspektowej zmiany w systemie pomocy społecznej, 
m.in. w kierunku rozwoju usług socjalnych, rozszerzenia zadań pomocy 
społecznej delegowanych na organizacje pozarządowe, innego finansowa-
nia pomocy społecznej, standaryzacji usług i zadań socjalnych. 

8. Jeśli superwizja ma być trzecim poziomem edukacyjnym w zakresie spe-
cjalizacji zawodowej pracownika socjalnego istnieje konieczność podnie-
sienia tych działań na poziom kształcenia wyższego w ramach studiów 
podyplomowych na uczelniach, tak jak ma to miejsce w wielu państwach 
UE. Ponadto istnieje konieczność skorelowania podnoszenia poziomu 
wykształcenia pracowników socjalnych z ich awansem zawodowym 
i w wynagrodzeniach. Tego ciągle brakuje w Polsce, a niestety nie stworzy 
się elity superwizorów w Polsce bez podniesienia odpowiedniego prestiżu 
i statusu społeczno-zawodowego profesji pracownika socjalnego. 

9. Oprócz superwizji należy poważnie zastanowić się nad systemowym wpro-
wadzeniem coachingu dla pracowników służb społecznych. Coaching 
w  przeciwieństwie do superwizji nie implikuje licznych obaw i nega-
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tywnych emocji, a jest bardzo skutecznym narzędziem wspierania osób 
coachowanych. Być może coaching mógłby stać się tańszą a równie 
skuteczną metodą wspierania i edukowania pracowników systemu pomocy 
społecznej.

10. Ważnym wyzwaniem przed którym stoi  superwizja jest ścieżka  jej dal-
szej profesjonalizacji. Nie powinna ona opierać się wyłącznie o odgórne 
procedury specjalizacyjne. Istotne byłoby wytworzenie oddolnego, środo-
wiskowego ruchu, który tworzyłby  społeczne regulacje wspierające jakość 
superwizji  i autonomię tej grupy profesjonalistów. Dlatego istotnym argu-
mentem wydaje się postulat samoorganizacji środowiska superwizoró-
w(rek) by zapewnić im znaczący głos w decyzjach, co do rozwoju tej roli 
profesjonalnej.

Podsumowując należy podkreślić, że aktualnie stoimy przed wielką szansą 
i wyzwaniem dotyczącym implementacji superwizji do systemu pomocy spo-
łecznej i być może także do innych systemów polityki społecznej. Wiele zależy 
od rozwiązań systemowych, których ostateczny kształt określi MPiPS i decy-
denci polityczni, ale wiele zależy także od instytucji regionalnych i lokalnych, 
które będą realizować proces superwizyjny. To czy superwizja pracy socjalnej 
w Polsce się sprawdzi i zakorzeni zależy od wielu czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych, ale przede wszystkim zależy od tego czy będziemy chcieli 
superwizję traktować jako metodę wspierania i edukowania służb pomocy 
społecznej (co było przedmiotem treści tej książki), czy jako narzędzie kon-
troli i nadzoru w procesie zarządzania i administrowania instytucjami poli-
tyki społecznej.

 Mirosław Grewiński i Bohdan Skrzypczak 
 Redaktorzy tomu

Warszawa marzec 2014 r. 
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Summary

The book entitled Social Work Supervision, edited by Mirosław Grewiński 
and Bohdan Skrzypczak, is a result of the work by experts of Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak Pedagogical University) 
in Warsaw and the CAL Association (Stowarzyszenie Centrum Aktywności 
Lokalnej CAL) within the execution of the project: “Improving Professional 
Qualifications of Social Assistance and Social Integration Workers” conducted 
for the Centre for Human Resources Development (Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich). This compilation contains highly informative articles by 
Polish and foreign specialists, and it also presents the model of social work 
supervision standard which is proposed by the expert circles in the context 
of implementing systemic solutions into social assistance and social work in 
Poland.

Both the authors and the editors of the publication have been pursuing 
the objective promoted by the EU for many years – to demonstrate best 
practices and proven foreign experiences in solutions to social policy in its 
broad sense, including social work. Thus, the first section of the compilation 
contains an account on foreign experiences by presenting solutions 
concerning supervision in nine countries of the world, as well as considering 
the EU acquis in this area. The selection of the countries has not been 
random – the supervision experiences in countries of substantial acquis in 
this matter have been presented – the USA, the United Kingdom, France, the 
Netherlands, Germany, Finland, Italy, and Portugal, indicating intellectual 
and organizational pluralism in the approach to supervision. Also, there is an 
account on the achievements of our eastern neighbour – Ukraine, which has 
just begun the discussion on supervision in social work. In the publication, it 
has been highlighted that although Poland has undoubtedly gained certain 
acquis concerning social work supervision, we are still far from being able to 
compare ourselves with the well-developed western countries.
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The second part of the compilation contains a description of the national 
experiences showing the condition of the Polish school of social work 
supervision. Here, the results of the national, representative study of social 
workers and social assistance institutions directors concerning supervision 
and standardization of the process, conducted for the project, have been 
presented. The publication offers an original model of social work supervision 
standard which has been presented in details in part three. The model has 
been developed as a result of a series of meetings and discussions of over 
30 experts – both theoreticians and practitioners. 

The conclusions drawn from the content of the book is that, in many 
countries, social work supervision is a highly important instrument of 
supporting social assistance workers, including, especially, social workers 
who need continuous professional improvement, development and reflective 
feedback. In Poland, it is also becoming an important supportive and 
educational instrument, even more so that within the social assistance 
reform planned for 2015 it is assumed that supervision will be introduced 
systemically as the third level specialization in social workers education. 
What is pursued here is to first educate the elite of specialists who would 
be able to be social work supervisors, and more broadly, of social assistance 
as well. In spite of the fact that, if compared to the acquis of the western 
European countries and the USA, supervision in Poland is in the preliminary 
phase of development, we already have at least dozen or so examples of 
institutions which have been contributing to the development of supervision 
for at least a decade, having gained their first experiences in this domain. 
These are mainly positive ones, but it has to be stressed that there are 
also impediments and limitations to the execution of supervision. Also, the 
conclusions of the national study, the results of which are presented in this 
publication, show that apart from the affirmation of supervision, there are 
many concerns connected with its systemic implementation, and that science 
reveals numerous critical arguments on its counter-effectiveness.

The many dilemmas regarding supervision, which have been discussed in 
this publication in its subsequent chapters, may be summarised in several 
most important points, listed below, which have been linked with the most 
crucial recommendations for Poland:
1. There is no one model of social work supervision in the world, hence it is 

difficult to find one specific benchmark for the standardization of social 
work supervision in Poland in individual countries, even more so that in 
most EU countries and the USA the service of social work supervision is 
not standardized. This means that if in Poland there appears a strong 
desire to implement a standard of social work supervision, then we should 
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develop it ourselves, drawing only on the selected experiences of parti-
cular countries who have been developing supervision far longer that we 
have.

2. As for the fact that there are various models of social work supervision, 
our recommendation would be that supervision in Poland be drawing 
more on the Scandinavian and continental model rather that the Anglo-
-Saxon one. The difference is that in the Scandinavian and continental 
(European) model the educational and supportive functions of supervi-
sion are highlighted, while in the Anglo-Saxon model, the focus is put on 
the administrative, supervisory and managerial functions.

3. Although in the title and the content of the book we focus on social work 
supervision, we believe that supervision should also cover much broader 
groups of social services workers, including the employees of the entire 
social assistance system, social rehabilitation, labour market policy and 
education policy, as well as the professions of care, including some servi-
ces within the health care system (hospices, long-term care). Basically, 
the ultimate aim would be that all professions of “social assistants” sho-
uld be provided the supervisory service in order to ensure their more 
professional operation and prevent employees born-out. Limiting super-
vision to the profession of social worker may be perceived as fragmen-
tation of  services supporting the sector of social services and inspire 
criticism of selectiveness and inequality in the access by other “assisting”  
professions.

4. The supervision standard presented in this book, and developed by a team 
of 30 experts – theoreticians and practitioners, is a general standard that 
defines the framework for the application of this instrument of social 
workers support. This is a model rather than a detailed standard since 
we have assumed that developing an over-regulated instrument would be 
counter-effective and would trigger opposition of those who may use it in 
practice. We believe that the process of social and welfare services stan-
dardization in Poland should generally be broad due to the present level 
of social policy development, including care and social inclusion policy.

5. In spite of the fact that preparing this publication for issuing we have 
conducted a representative, large-sale national study of social workers 
employed in social assistance centres, poviat family support centres and 
other social assistance organisational units, alongside interviewing the 
directors of these institutions, and we have gained considerable know-
ledge on the respondents’ views on supervision, we would recommend 
conducting further research in this field, with a view to identifying the 
needs in the area of supervision, more so that the workers and direc-
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tors articulate numerous concerns and risks connected with introducing 
supervision into the systemic solutions.

6. A separate dilemma which we have attempted to address in this publica-
tion is the question who would be in charge of supervision in the future. 
Would it be psychologists who are trying to occupy the areas of coaching 
and supervision, or rather the social workers themselves who have pro-
per qualifications and practical experience in executing social work? The 
draft regulation of the Minister of Labour and Social Policy on social work 
supervision is in line with our recommendations that it should be highly 
experienced social assistance workers, the elite who would know social 
work both in theory and in practice. We would prefer not to limit, under 
any circumstances, the role of the supervisor to the profession of psycho-
logist or, even more so, therapist.

7. Social work supervision (more broadly of social services) must be perce-
ived in the context of the overall reform of social assistance system in 
Poland, necessary for at least a decade. We claim that its implementation 
without making any necessary changes to the system will fail to bring 
the desired results, and it may even be counter-effective. Therefore, we 
stress the need to make a multi-aspect alteration to the system of social 
assistance, among other things, towards developing social services, bro-
adening the scope of social assistance responsibilities delegated onto non-
-governmental organisations, different financing of social assistance, and 
standardization of social services and responsibilities.

8. If supervision is to be the third education level of social workers professio-
nal specialization, there is a need to move it up onto the level of higher 
education within post-graduate studies, as it is the case in many countries 
of the EU. Moreover, there is a need to correlate the improvement of 
social workers educational level with their professional upward mobility 
and remuneration. There is still a lack of it in Poland and, unfortunately, 
the elite of supervisors cannot be built without improving the social and 
occupational prestige and status of the profession of social worker.

9. Apart from supervision, the systemic implementation of coaching for 
social services workers should seriously be taken into consideration. 
Coaching, as opposed to supervision, does not imply many concerns and 
negative emotions, but it is a very effective instrument of supporting the 
coached. Perhaps coaching could become a less expensive though equally 
effective method of supporting and educating social assistance system 
workers.

10. Supervision in Poland is facing a crucial challenge in form of the path 
of its further professionalization. It should not rely solely on top-down 
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specialization procedures. It would be significant to develop a bottom-
-up, community movement which would develop social regulations to 
support the quality of supervision and the autonomy of this professional 
group. Thus, the call for the community of supervisors to self-organize 
and ensure a prominent voice in decision-making on the development of 
this profession seems to be important.
To conclude, it has to be stressed that nowadays Poland is facing a great 

opportunity and challenge pertaining to supervision implementation into the 
social assistance system, and perhaps also into other social policy systems. 
A lot depends on systemic solutions whose final shape will be determined by 
the Ministry of Labour and Social Policy and policy-makers, but also a lot 
depends on regional and local institutions which will execute the supervision 
process. Whether social work supervision in Poland will prove effective and 
gain acceptance depends on many internal and external factors, but most of 
all, it depends on whether we will be willing to treat supervision as a method 
of providing support and education to social assistance services (which has 
been the subject matter of this book), or as an instrument of control and 
surveillance in the process of managing and administering social policy 
institutions.

 Mirosław Grewiński and Bohdan Skrzypczak
 (compilation content editors)




