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Dylematy rozwoju usług socjalnych  

w nowym paradygmacie inwestycyjnej polityki społecznej  

 

Wprowadzenie 

 

Celem artykułu jest próba zdefiniowania dylematów związanych z rozwojem usług 

socjalnych w Polsce na tle charakterystyki kształtowania się w ostatnich latach w Europie 

nowego paradygmatu – inwestycyjnej polityki społecznej, który jak się ocenia może zastąpić 

w przyszłości dotychczasową doktrynę neoliberalnej polityki społecznej. Usługi społeczne i 

socjalne stanowią w tym paradygmacie kluczowe instrumentarium realizowanej polityki 

społecznej gdzie państwo nie jest tylko i wyłącznie redystrybutorem świadczeń finansowych, 

ale przede wszystkim zorganizowanym, instytucjonalnym mechanizmem kształtowania 

warunków do udostępniania i produkcji usług społecznych. Inwestycyjna polityka społeczna 

bazuje na różnorodnych i zindywidualizowanych na potrzeby odbiorców usługach, które są 

dostarczane przez podmioty pochodzące z różnych sektorów (welfare pluralism) [Grewiński 

2009]. W związku z faktem, że przez wiele lat polityka społeczna traktowana była przez 

wielu ekonomistów i decydentów jako koszt a nie jako czynnik produktywny, rozwojowy 

także w kontekście wzrostu gospodarczego, powstają pytania i liczne dylematy związane z 

tym, jakim potencjałem usług społecznych i socjalnych dysponujemy w kontekście 

inwestycyjnego podejścia do realizacji zadań społecznych. W artykule przedstawiono 

pokrótce założenia podejścia inwestycyjnego w polityce społecznej, następnie 

scharakteryzowano obszar usług społecznych i socjalnych, by w końcowych fragmentach 

przedstawić dylematy rozwoju usług socjalnych, głównie w kontekście systemu pomocy i 

integracji społecznej [zob. też konkluzje w: Grewiński, Skrzypczak (red.) 2011].  

 

Inwestycyjna polityka społeczna jako nowy paradygmat welfare state? 

 

Generalnie można przyjąć pewne uogólnienie, że po drugiej wojnie światowej 

mieliśmy w Europie do czynienia z trzema głównymi paradygmatami realizowanej polityki 

społecznej. W latach 40.-70. XX wieku dominował model klasycznego państwa opiekuńczego 



2 
 

z rozbudowanymi pasywnymi instrumentami polityki społecznej, opierającymi się przede 

wszystkim na świadczeniach finansowych i rzeczowych, ze słabo rozwiniętymi usługami 

społecznymi. Dominował wówczas model męskiego żywiciela rodziny, gdzie to mężczyzna 

pracował i utrzymywał całą rodzinę a kobieta przede wszystkim zajmowała się domem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz sprawami gospodarstwa domowego. Ekonomia była 

zdominowana przez koncepcję keynsizmu, w ramach której preferowano rozbudowane 

wydatki publiczne, także w kryzysie, które miały funkcje stymulujące dla rozwoju gospodarki 

i powstawania nowych miejsc pracy. Niestety w modelu pasywnego welfare state – „tu i 

teraz” było najważniejszym celem polityki społecznej. Nie zastanawiano się specjalnie nad 

długofalowymi skutkami polityki gospodarczej i/lub społecznej, ale przede wszystkim na 

doraźnych rozwiązaniach problemów. Państwo pełniło przede wszystkim funkcję 

redystrybutora środków finansowych na poszczególne segmenty realizowanej polityki 

społecznej. Wartym podkreślenia jest fakt, że zdominowanie Europy podejściem 

tradycyjnego, pasywnego welfare state jest związane z przyjęciem w Wielkiej Brytanii Planu 

Beveridge’a oraz zaakceptowaniem koncepcji praw socjalnych i obywatelskich T. Marshalla 

w latach 40. XX wieku, bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej [więcej: 

Grewiński, Kamiński 2007]. Większość państw Europy Zachodniej przyjęła podobne 

rozwiązania w duchu tradycyjnego, pasywnego państwa opiekuńczego. Tym samym nie 

przyjęła się w Europie inna koncepcja, wypracowana przez Alvę i Gunnara Myrdal ze 

Szwecji już w latach lat 30. XX wieku, która stanowiła zalążek do inwestycyjnego 

traktowania polityki społecznej. Mowa tu o koncepcji „produktywnej polityki społecznej”, 

która wywarła silny wpływ we wczesnych latach kształtowania się socjaldemokratycznego, 

szwedzkiego państwa opiekuńczego.  

Na czym polegała ówczesna koncepcja polityki społecznej Myrdalów i dlaczego nie 

przebiła się ona w głównym nurcie welfare state w Europie po zakończeniu drugiej wojny 

światowej? Otóż produktywna polityka społeczna (productive social policy), bo tak ją 

wówczas nazywano, była przedstawiana wówczas nie tylko jako środek służący zapewnieniu 

ochrony socjalnej i redystrybucji, ale także jako instrument kształtujący wydajną organizację 

produkcji. To podejście „produktywistyczne” było pod pewnym względem podobne do 

keynesowskiego rozumienia wzrostu gospodarczego i polityki społecznej. W tym sensie, 

pojawienie się keynesizmu w krajach rozwiniętych w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia 

stanowiło dodatkowy bodziec dla koncepcji produktywnej polityki społecznej w Szwecji. Z 

różnych powodów jednak w innych krajach zaczęła dominować keynesowska antycykliczna 

makroekonomia popytowa obejmująca polityki, które były bardziej zorientowane na 
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„pasywne strategie społeczne” promujące i zachowujące popyt w kontekście aktualnych 

problemów aniżeli na rozwój „aktywnych i wyprzedzających strategii” ukazujących potencjał 

ludzki i społeczny jako inwestycję w przyszłość. Keynesizm i koncepcja związana z 

produktywną polityką społeczną Myrdalów podzielały wiarę we wzajemnie wzmacniające się 

właściwości polityki społecznej i wzrostu gospodarczego, to jednak te dwa podejścia różniły 

się także pod wieloma względami. W odróżnieniu od nacisku położonego przez Myrdalów na 

wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz równości płci, a także na promowaniu 

dobrostanu dzieci i praw socjalnych, keynesowskie polityki dotyczące zatrudnienia i spraw 

społecznych w dużym stopniu wspierały tradycyjny model męskiego żywiciela rodziny, w 

którym uwaga skupiała się na możliwościach zatrudnienia dla mężczyzn, a przy tym na 

prawach socjalnych mężczyzn. Ponadto strategie społeczne opracowywane w epoce 

keynesizmu były w głównej mierze „pasywnymi” politykami społecznymi mającymi na celu 

promowanie i utrzymywanie popytu, szczególnie w kontekście rozwijania programów 

transferu środków pieniężnych w postaci ubezpieczeń społecznych. Inwestycyjna, 

produktywna polityka społeczna zakładała aktywizm państwa, rozwój usług społecznych w 

tym integracji społecznej a nie świadczeń finansowych czy rzeczowych. Były to główne 

powody dla których dominujący wówczas model ekonomiczny „keynsizmu” bardziej 

przyczynił się do upowszechnienia tradycyjnego, pasywnego państwa opiekuńczego w 

Europie aniżeli do podejścia do polityki społecznej jako do inwestycji w przyszłość [więcej: 

Morel, Palier, Palme (red.) 2012; Morel, Palier, Palme (red.) 2015].  

W następstwie kryzysu gospodarczego lat 70. ubiegłego wieku i niezdolności 

keynesowskiej teorii ekonomicznej do wyjaśnienia przyczyn wzrostu bezrobocia i inflacji, 

keynesowskie strategie ekonomiczne spotkały się z ostrym atakiem ze strony zwolenników 

neoliberalizmu, ostatecznie doprowadzając do paradygmatycznej zmiany welfare states z 

keynesizmu do monetaryzmu. A zatem od przełomu lat 70. i 80. aż do połowy lat 90. XX 

wieku polityka społeczna w Europie została poddana licznym zmianom w kontekście 

dominującego paradygmatu neoliberalnego, który do Polski przyszedł po roku 1989 roku 

wraz z przyjęciem przez Polskę programu reform prof. Leszka Balcerowicza. Generalnie 

neoliberalizm zakładał przede wszystkim deregulację i prywatyzację wielu obszarów 

gospodarczych, ale także społecznych, które tradycyjnie były domeną sektora publicznego lub 

pozarządowego. Ponadto promował ścisły rygor budżetowy i zaciskania pasa, szczególnie w 

okresie kryzysu, ale nie tylko, ograniczania wysokości płac, w tym płacy minimalnej, 

stymulowanie konkurencyjności przedsiębiorstw przez zmiany praw pracowniczych, większą 

elastyczność zatrudnienia i organizacji pracy, cięcia socjalne, ograniczania roli państwa na 
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rzecz rynku. Polityka społeczna w neoliberalizmie traktowana była jako koszt, często 

zbyteczny, a nie jako inwestycja, stymulująca rozwój społeczno-gospodarczy poprzez 

podniesienie jakości kapitałów: ludzkiego, społecznego, kulturowego, czy kreatywnego. 

Dominującym podejściem w neoliberalizmie była forma, że każda praca jest lepsza niż 

zasiłek. Orientacja prozatrudnieniowa zdominowała w neoliberalizmie wszystkie inne ważne, 

ale mniej produktywne polityki społeczne, które nie miały bezpośredniej styczności z 

rynkiem pracy. Można zaryzykować stwierdzenie, że polityka aktywizacji została wtłoczona 

w obszar emloyability. Usługi społeczne rozwijano tylko te, które miały związek z 

rynkiem pracy. Dla neoliberałów nierówności stanowiły nieodłączny aspekt rynków i w 

rzeczywistości były niezbędnym czynnikiem motywującym podmioty sfery ekonomicznej. 

Towarzyszyło temu procesowi rosnące zapotrzebowanie na to, aby ograniczać rolę państwa, 

jako że postrzegano ją jako zbyt kosztowną i nieskuteczną, a także na relokację obowiązków 

społecznych w kierunku innych podmiotów społecznych, takich jak rynek, rodzina czy 

stowarzyszenia w obrębie wspólnot. Upowszechnianie neoliberalizmu miało swoje skutki 

także dla organizacji i zarządzania polityką społeczną poprzez wprowadzanie do instytucji 

sektora publicznego wielu metod sprawdzonych w biznesie pod płaszczykiem koncepcji new 

public management, a także w finansowaniu polityki społecznej, w kierunku upowszechniania 

kultury przetargów i większej dostępności środków publicznych dla sektora rynkowego 

(urynkowienie usług społecznych). Jak twierdzi wielu autorów w gruncie rzeczy 

neoliberalizm nie zmniejszył w większości państw nakładów na politykę społeczną jako 

procent PKB to jednak znacznie zmienił strukturę dostawców usług socjalnych w kierunku 

podmiotów rynkowych. Kryzys globalny z 2008 roku i jego konsekwencje spowodowały 

poszukiwanie nowego ładu ekonomicznego i społecznego i wzmożoną krytykę tego modelu, 

która była akcentowana już wcześniej przed kryzysem. 

Od połowy lat 90. XX wieku możemy mówić o początkach inwestycyjnej polityki 

społecznej. Duży wpływ na kształtowanie się tego modelu miały instytucje Unii Europejskiej 

oraz dorobek państw skandynawskich . Paradygmat inwestycji społecznych stał się podwaliną 

do zaprojektowania i realizacji najpierw Europejskiej Strategii Zatrudnienia w 1997 roku a 

następnie bardziej kompleksowej Strategii Lizbońskiej, która została przyjęta przez Radę 

Europejską w 2000 r. W przypadku Europejskiej Strategii Zatrudnienia dokonano 

wyznaczenia czterech głównych filarów w ramach których prowadzi się otwartą koordynację 

polityk zatrudnienia poszczególnych państw członkowskich. Są to zatrudnialność, 

przedsiębiorczość, adaptacyjność i równość szans. Państwa UE przygotowują swoje strategie 

zatrudnienia w oparciu o wytyczne UE, a głównym instrumentem finansowym aktywnej 
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polityki rynku pracy jest Europejski Fundusz Społeczny. Głównym celem Strategii 

Lizbońskiej było to aby UE stała się do roku 2010 „najbardziej dynamiczną i konkurencyjną 

światową gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 

większą liczbą lepszych miejsc pracy oraz z większą spójnością społeczną, a także 

poszanowaniem dla środowiska”. Wprawdzie Strategia Lizbońska nie osiągnęła swoich celów 

i zamierzeń, to jednak obiektywnie trzeba ocenić, że wyznaczyła koleinę dla inwestycyjnego 

postrzegania nakładów na politykę społeczną poprzez działania aktywizacyjne i związane z 

kształceniem ustawicznym i przyczyniła się do rozwoju nowych usług społecznych. W tej 

chwili kolejna dziesięcioletnia Strategia – Europa 2020 także wspiera inwestycyjny wymiar 

nowej polityki społecznej łącząc ją z innowacjami społecznymi i inteligentnym, 

zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym i przestrzennym. Idee inwestycyjnej 

polityki społecznej rozwinęły się także na bazie doświadczeń państw skandynawskich w 

realizacji funkcji socjalnych państwa i sektora publicznego (np. implementacja na poziomie 

UE duńskiej polityki flexicurity) oraz częściowo jako krytyka neoliberalizmu, ale w pewien 

sposób także na krytyce tradycyjnego powojennego modelu państwa opiekuńczego, opartego 

na męskim żywicielu rodzinnym i pasywnych formach interwencji. W tym obszarze można 

mówić o podobieństwie do liberalizmu. Perspektywę inwestycji społecznych łączy z 

neoliberalizmem także to, że wydatki na cele społeczne powinny być kierowane na aktywację 

osób, aby umożliwić jednostkom i rodzinom zachowanie odpowiedzialności za swój 

dobrostan za pomocą dochodów osiąganych w drodze uczestnictwa w rynku pracy, aniżeli na 

świadczenia o charakterze pasywnym. Jednak, mimo że perspektywa inwestycji społecznych 

koncentruje się na aktywizacji, którą wprowadził neoliberalizm, zachodzi tu zmiana podejścia 

dotycząca tego że „każde miejsca pracy są dobre” i że świadczenia socjalne powinny być 

obniżane tak, aby „praca się opłacała”. Zamiast tego pojawia się tu idea związana z tym, że 

polityka społeczna powinna pomagać w tym, aby „praca się opłacała” poprzez pozytywne 

ekonomiczne czynniki motywujące (zwiększając dochód netto w przypadku osób 

pracujących, przede wszystkim tych znajdujących się na samym dole struktury wynagrodzeń) 

oraz że powinna wspomagać promowanie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości [Morel, 

Palier, Palme (red.) 2012]. 

Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że model inwestycyjnej polityki 

społecznej bazuje w mocny sposób na aktywizacji i rozwiniętych usługach integracji i 

reintegracji społeczno-zawodowej oraz różnorodnych usługach wspierających 

(edukacyjnych, doradczych, terapeutycznych, opiekuńczych itd.), wysokich jakościowo 

miejscach pracy, pozytywnej roli państwa, które jest aktywne i odgrywa znaczącą rolę 
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regulatora i finansującego wiele zadań społecznych oraz gwaranta godzenia wydajności ze 

sprawiedliwością społeczną oraz większą inkluzją i spójnością społeczną. Niezwykle istotne 

znaczenie mają inwestycje we wczesną edukację dzieci i długoterminowe efekty działań, 

także w kontekście transferów międzypokoleniowych. Ten ostatni priorytet wskazuje się jako 

jeden z głównych celów podejścia inwestycyjnego w polityce społecznej, którego celem jest 

zminimalizowanie międzypokoleniowego transferu ubóstwa oraz promowanie 

międzypokoleniowego przekazu wiedzy. Organizacja polityki społecznej w nowym 

paradygmacie bazuje na modelu dwojga żywicieli rodziny, stąd też konieczny jest rozwój 

instytucjonalnych form wspierania rodzin w wychowaniu dzieci i opiece nad osobami 

zależnymi.  

Należy podkreślić, że perspektywa inwestycji społecznych zachowuje przekonanie o 

skuteczności systemu rynkowego, to jednak modyfikuje w ważnych aspektach neoliberalne 

przekonanie o tym, że nieskrępowane rynki są nieodzownie najwłaściwszą i najbardziej 

efektywną zasadą organizacji we wszystkich okolicznościach. Perspektywa inwestycji 

społecznych docenia wagę nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku oraz potrzeby 

interwencji państwa i kierowania siłami rynku w celu polepszenia wyników zarówno 

ekonomicznych, jak i społecznych. W przeciwieństwie do neoliberalizmu, perspektywa 

inwestycji społecznych opiera się na bardziej pozytywnej teorii państwa. Choć państwo w 

dalszym ciągu jest przedstawiane jako dynamiczny przedsiębiorca, oczekuje się, że będzie 

mieć na uwadze interes publiczny. Ponadto państwu przypisuje się kluczową rolę w kwestii 

wspierania rozwoju kapitału ludzkiego (poprzez inwestycje w edukację i szkolenia) oraz w 

zapewnianiu niezbędnych usług społecznych w celu zwiększania efektywnego 

wykorzystania kapitału ludzkiego i społecznego. 

 

Definiowanie i konteksty usług społecznych 

 

Inwestycyjna polityka społeczna bazuje na rozwiniętych i częściowo lub całościowo 

finansowanych przez państwo usługach społecznych, które należałoby na wstępie 

zdefiniować
1
. Nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej, że nie ma definicji prawnej usług 

społecznych czy socjalnych w Polsce, w związku z tym mamy tu do czynienia z wieloma 

podejściami. Trudność w definiowaniu wynika z wielowątkowości samego terminu, jak i z 

                                                           
1
 I tym się różni od kompensacyjnej polityki społecznej, która bazuje na transferach pieniężnych i pasywnych. 

Dyskusyjnym jest fakt, jaki ma być udział państwa w inwestycyjnej polityce społecznej. Dla przykładu kraje 

skandynawskie należące do elity podejścia inwestycyjnego mają znaczący udział państwa a Wielka Brytania, 

która także należy do państw inwestycji społecznych ma znacznie większy udział instytucji prywatnych.  



7 
 

szerokiego spektrum uwarunkowań praktycznych, charakterystycznych dla realizacji usług 

[Lange 1959; por. Grewiński 2014]. Poniżej zaprezentowano kilka głównych podejść do 

definiowania usług oraz usług społecznych/socjalnych.  

Jedną z ważniejszych (wprawdzie już historyczną), polskich definicji „usług” jest 

definicja Oskara Langego, według której usługami są „wszelkie czynności związane z 

bezpośrednim lub pośrednim zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale nie służące bezpośrednio 

do produkowania przedmiotów” [por. Grewiński, Lizut 2012, s. 8].  

Inną znaną definicję sformułował Tadeusz Kotarbiński, który twierdził: „Ilekroć 

mowa o usłudze ma się na myśli zwykle jedno z trojga: bądź usługę jako czynność 

pomocniczą dla kogoś innego niż sam jej sprawca, bądź usługę jako działanie czyniące 

zadość czyjejś potrzebie bezpośrednio, bądź usługę jako jakąś akcję mniej lub bardziej 

przelotną w przeciwieństwie do jakichś trwalszych uporczywych wysiłków” [Kotarbiński 

1969, s. 7]. Według Encyklopedii powszechnej usługi to „wszelkie czynności o charakterze 

świadczeń na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych, przyczyniające się do zaspokojenia 

indywidualnych lub zbiorowych potrzeb w inny sposób niż przez transfer własności dobra 

materialnego; czynności te nie wiążą się bezpośrednio z wytwarzaniem produktów” [ibid., s. 

9]. 

Należy podkreślić, że we wszystkich definicjach usług podkreślany jest ich 

niematerialny charakter – nie wiążą się one z przekazywaniem dóbr, czy też prawa własności 

do nich oraz fakt, że bezpośrednio lub pośrednio zaspokajają potrzeby ludzi, a także nie służą 

do wytwarzania konkretnych produktów. Poza tymi cechami w literaturze przedmiotu 

wymieniane są również: jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji usług – wiąże się z 

tym ograniczony czas dostępności usługi dla nabywcy, ograniczone możliwości zwiększania 

skali świadczenia usług, brak możliwości zachowania tajemnicy produkcji, czyli brak 

ochrony patentowej; niejednolitość usług – oznaczająca: niemożność oferowania 

standardowych produktów usługowych z powodu kształtowania ostatecznych cech usługi 

przez personel firmy usługowej, usługobiorcę oraz współusługobiorców; utrudnienia w 

wyliczaniu kosztów świadczenia poszczególnych usług – prowadzenia racjonalnej polityki 

cenowej; nietrwałość usług – brak możliwości przechowywania usług – wytwarzania ich na 

zapas, ograniczenie wielkości konsumpcji aktualnym ludzkim i rzeczowym potencjałem 

zaangażowanym w świadczenie danej usług [Bahle 2007, s. 17].  

Podobne trudności definicyjne dotyczą tego, czym są usługi społeczne, a także usługi 

socjalne? W literaturze naukowej i dokumentach normatywnych brak jest jednej, powszechnie 

akceptowalnej definicji usług społecznych. Różne są również dokonywane przez autorów ich 
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klasyfikacje. Posługują się one innymi kryteriami, stąd ich niejednoznaczność i niemożność 

bezpośredniego porównywania. Większość autorów mimo przyjmowania różnych kryteriów, 

określa mianem „społecznych” usługi, które skierowane są czy też związane z jednostką 

ludzką, z bezpośrednim zaspokajaniem potrzeb człowieka, a ich celem jest pozytywne 

oddziaływanie na osoby korzystające z nich. Usługi te określane są mianem „społecznych”, 

również z powodu pochodzenia od określonej zbiorowości lub jej reprezentantów (samorządu 

lokalnego lub państwa) i finansowania ich ze środków publicznych .  

Mirosława Janoś-Kresło zdefiniowała, że „usługi społeczne to wszelkie działania, 

czynności skierowane na człowieka, których celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego 

zasobów fizycznych i intelektualnych w wyniku których oddziaływania tworzy się kapitał 

ludzki” [Janoś-Kresło 2002, s. 28-29]. Z kolei Cz. Bywalec uznał, że „usługi społeczne to 

społecznie użyteczne czynności człowieka (zespołu ludzi) skierowane na innego człowieka 

(zespół ludzi), których efekt jest niematerialny” [Ibidem, str. 30]. Natomiast Barbara Szatur-

Jaworska sformułowała cechy definicyjne usług społecznych: „Usługi są czynnościami 

podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokajania ludzkich potrzeb i nie polegają na 

wytwarzaniu dóbr materialnych; służą zaspokajaniu indywidualnych potrzeb jednostek i 

rodzin, choć ich jakość i dostępność ma wpływ na funkcjonowanie szerszych zbiorowości i 

grup społecznych; mogą być finansowane, organizowane i dostarczane zarówno przez 

instytucje publiczne, jak i niepubliczne – prywatne; uzyskiwane są bezekwiwalentnie, 

częściowo odpłatnie lub w pełni odpłatnie”
2
. Ponadto wymieniła ona następujące dziedziny 

usług społecznych: edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

resocjalizacja, kultura, rekreacja i wypoczynek, socjalne budownictwo mieszkaniowe .  

Wiesław Wańkowicz wyróżnił usługi o charakterze społecznym, administracyjnym i 

technicznym. O usługach społecznych napisał: „Jest to grupa usług związanych z tak 

zwanymi miękkimi dziedzinami życia” [Wańkowicz 2004, s. 21]. Z kolei Ryszard 

Szarfenberg wyróżnił szerokie i wąskie ujęcie usług społecznych. Szeroka definicja wskazuje, 

że są to „wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi potrzebami 

obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi 

społeczne, usługi opiekuńcze, usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i 

wyspecjalizowane usługi dla różnych grup docelowych (dzieci, nadużywający substancji 

psychoaktywnych, ludzie z problemami psychospołecznymi etc.)” [Szarfenberg 2009, s. 14]. 

Takie szerokie podejście wprowadza jednak konieczność traktowania usług społecznych jako 

                                                           
2
 B. Szatur-Jaworska, Służba społeczna, służby społeczne, usługi społeczne – zagadnienia terminologiczne, 

prezentacja [cyt. za: Szarfenberg 2011, s. 12-20, s. 10]. 
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synonimu szczegółowych polityk społecznych. Z kolei wąska definicja sprowadza się do 

traktowania usług jako „świadczenia w naturze w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych 

i zasadniczo odnosi się do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz 

do wyspecjalizowanych usług związanych z profesją pracy socjalnej” [ibid., s. 19).Jak 

twierdzi Szarfenberg, wszystkie dostępne definicje „usług społecznych” wiążą je z 

działalnością na rzecz zaspokojenia potrzeb ludzkich, a jednocześnie nie wiążą ich z 

bezpośrednim wytwarzaniem przedmiotów. Usługi charakteryzują się według niego 

niematerialnością (niezmysłowe, niedające się pokazywać i przechowywać), powiązaniem 

świadczenia i konsumpcji poprzez ograniczony czas dostępności usługi, czy ograniczenia w 

zwiększaniu skali usług, niejednolitością (konkretna forma usługi zależy o tego, kto ją 

przekazuje), nietrwałością (usług nie można składować, oferta usług zależna jest od 

aktualnego potencjału podmiotu usługodawczego) oraz brakiem możliwości nabycia usług na 

własność [ibid.].  

Peter Herrmann [2010, s. 94] rozróżnia natomiast usługi socjalne od społecznych. 

Usługi socjalne to te, które bazują na relacji intymnej, oparte są o kontakty osobiste, zaliczane 

są do szerokiej sieci wsparcia formalnego i nieformalnego, realizowanie w kontakcie z 

bliskimi, przyjaciółmi, rodziną. Są one wyrazem solidarności, kierowane są do osób o 

ograniczonej możliwości uczestnictwa w przestrzeni publicznej, gospodarczej. Stanowią 

ważny czynniki integracji społecznej, mają na celu jak najlepsze przystosowanie się do 

potrzeb jednostki, budowanie zaufania i podtrzymywanie go. Usługi socjalne są 

wielowymiarowe, z jednej strony budują więzi i przekaz pomiędzy społeczeństwem a 

jednostką, z drugiej strony przyczyniają się do zaspokajania różnych potrzeb. Jak twierdzi 

Hermann zdefiniowanie usług socjalnych zwłaszcza w kontekście narodowym (krajowym) 

jest współcześnie bardzo trudne. Usługi socjalne są częścią usług społecznych, które 

wydzielane są na podstawie ich niezbędności do egzystencji w kontekście poziomu 

zaspokojenia potrzeb społecznych w danym społeczeństwie. Mówiąc o usługach socjalnych i 

społecznych ważne jest rozróżnienie pomiędzy obydwoma terminami, które często są 

wzajemnie stosowane.  

Peter Herrmann terminem „socjalny” określa trzy wymiary usług [por. Brandstaetter, 

Herrmann, O’Connell
 
2010]: 

• „socjalny” jako interpersonalne, ale i hierarchiczne współczucie, 

• „socjalny” jako relacja interaktywna, pomiędzy jednostkami a grupami 

budującymi motywację, zachowania, postawy, 
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• socjalny – odnoszący się do systemu instytucji, zasad i regulacji oraz 

formalnych norm. 

Według niego, bardzo istotne jest tłumaczenie terminów „społeczny” i „socjalny” 

(social) z obcej literatury, ze względu na omawianie różnych bytów, których dotyczą 

poszerzając instrumenty do opisania społecznego świata. Usługi socjalne według Herrmanna 

stanowią przede wszystkim ważny element walki z wykluczeniem społecznym, ubóstwem. 

Jakość ich świadczenia uzależniona jest od takich wartości jak przyjęta definicja, dostępność i 

trwałość usług.  

Według Bernarda-Otto Kupera usługi socjalne zabezpieczają egzystencję a o ich 

wyjątkowości świadczą takie cechy jak: 

• usługi socjalne mają zaspokajać fizyczne i psychiczne potrzeby człowieka, 

które wynikają z krytycznej sytuacji osoby chorej lub wymagającej opieki; 

• istotne jest, żeby podopieczni mieli gwarancję otrzymania pomocy i żeby były 

wspierane ich własne wysiłki w poprawieniu sytuacji; 

• beneficjenci mają być postrzegani podmiotowo, a nie jako obiekty usług; 

• zakłada to percepcję człowieka, jako ens socjale i poszanowanie dla jego 

systemu wartości, potwierdzenie tego jest w jego sytuacji kryzysowej bardzo ważne; 

• „pomoc” świadczona powinna być jest przez profesjonalistów, którzy są w 

stanie zrozumieć potrzeby, system wartości odbiorcy usługi; 

• fundamentem rzeczywistej pomocy jest osobista relacja, która jest możliwa 

tylko wtedy, jeżeli pomagający postarają się zaangażować emocjonalnie [Ibidem]. 

Do głównych funkcji jakie należą do usług socjalnych wyróżnić można: 

• aktywizację ludzi i społeczności (wspieranie w powrocie do zatrudnienia, 

edukacji, rodziny i normalnego funkcjonowania); 

• interwencja w sytuacjach trudnych (ochrona dzieci i rodzin posiadających 

wiele problemów); 

• wspieranie i promowanie odpowiedzialności społecznej, spójności społecznej 

oraz ożywianie lokalnej społeczności; 

• akcje informacyjne i doradztwo w kwestiach praw, ochrony socjalnej itp.; 

• wpieranie rozwoju kompetencji społecznych, kulturowych; 

• opieka i zarządzanie opieką (nad niepełnosprawnymi, starszymi itd.) [Ibidem]. 

Alfred J. Kahn i Sheila Kamerman [1980] proponują wyróżniać dwa zakresy usług 

społecznych (social services):  
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Zakres 1. Usługi, które ze względu na ogromną skalę i złożoność uzyskały autonomię 

i w związku z tym nie są często uznawane za element usług społecznych (oświata, służba 

zdrowia, publiczne budownictwo mieszkaniowego); 

Zakres 2. Pozostałe usługi społeczne, stanowiące obszar o płynnych granicach i 

obejmujące zarówno programy „samodzielne” (publiczne formy opieki nad dzieckiem, pomoc 

rodzinie), jak i te usytuowane w innych instytucjach (praca socjalna w szkołach, praca 

socjalna w służbie zdrowia, usługi społeczne w programach budownictwa socjalnego, 

programy pomocy w zakładach pracy itd.). 

Usługi społeczne mogą być rozumiane szerzej jako usługi użyteczności publicznej (dla 

całej zbiorowości), natomiast usługi socjalne bardziej jako usługi osobiste (personalne), 

adresowane głównie do osób poszkodowanych i marginalizowanych. Takie rozumienie usług 

socjalnych oznacza również, iż ich głównym celem jest wspieranie osób, których 

funkcjonowanie społeczne jest poważnie zagrożone i zarówno oni jak i ich rodziny są 

szczególnie narażeni na wykluczenie społeczne. 

 

Wspieranie rozwoju usług społecznych przez Unię Europejską 

 

Interesującym jest, że bardzo wiele uwagi do zagadnień usług społecznych w ostatniej 

dekadzie poświęcono w dyskusjach na płaszczyźnie europejskiej, pomimo, że implementacja 

i odpowiedzialność za realizację usług społecznych i socjalnych jest na poziomie państw 

członkowskich (welfare states). Usługi użyteczności publicznej to jeden z najbardziej 

aktualnych tematów dyskursu jaki prowadzony jest na poziomie Unii Europejskiej. Podjęcie 

przez Komisję Europejską problemów świadczenia usług użyteczności publicznej, których 

częścią są usługi społeczne, scharakteryzowano w Zielonej i Białej Księdze nt. usług 

użyteczności publicznej już w latach 2003-2004. Treść tych dokumentów wskazuje, że 

zagadnienia związane z usługami stanowią również dla instytucji europejskich niezwykle 

ważny obszar rozwoju polityki społecznej i zarządzania sferą publiczną. Jest to związane 

m.in. z promowaniem przez UE inwestycyjnej polityki społecznej jako nowego modelu 

welfare states. Należy przy okazji zwrócić uwagę, że problem usług użyteczności publicznej, 

w tym społecznych, uwzględniony został również w grupie kluczowych czynników przy 

konstruowaniu dokumentów programowych polityki spójności, zarówno na poziomie UE, jak 

i na poziomie krajowym (np. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 dla Polski). 

Oznacza to, że organizacja i funkcjonowanie obszaru usług użyteczności publicznej stały się 

jedną z inwestycji funduszy strukturalnych i spójności. Usługi społeczne, w tym te związane z 
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ekonomią społeczną, pracą socjalną, aktywną integracją, pobudzaniem i organizowaniem 

społeczności lokalnych, stały się elementem inwestycji Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [Grewiński, Tyrowicz (red.) 2007]. 

Kompleksowo kwestię celów usług społecznych i ich organizacji określa Komunikat 

Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów: Dokument uzupełniający do Komunikatu dotyczącego 

jednolitego rynku na miarę Europy XXI wieku „Usługi świadczone w interesie ogólnym, w 

tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie” 

KOM(2007) 725 [http://eur-lex.europa.eu/procedure/PL/196450].  

Według tego Komunikatu usługi społeczne są środkiem do osiągnięcia następujących 

celów: 

• są to usługi zorientowane na osobę, przeznaczone do zaspokajania życiowych 

potrzeb człowieka, zwłaszcza potrzeb słabszych grup w społeczeństwie;  

• zapewniają ochronę przed ogólnymi i szczególnymi zagrożeniami dla życia 

oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań i w sytuacjach kryzysowych;  

• świadczone są również na rzecz rodzin, w kontekście zmiany wzorców 

rodziny, wspierania ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami rodziny, jak 

również nad osobami niepełnosprawnymi, oraz kompensują ewentualny rozpad rodzin;  

• są to kluczowe instrumenty ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej 

godności; 

• pełnią rolę zapobiegawczą i integrują społecznie wszystkich członków 

populacji, niezależnie od ich stanu posiadania czy dochodów; 

• przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości płci, 

poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając tym samym 

zdolność jednostek do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Organizacja, świadczenie i finansowanie usług społecznych według Komisji 

Europejskiej powinny być zorganizowane w następujący sposób:  

• zaspokojenie wielorakich potrzeb poszczególnych jednostek wymaga 

wszechstronności i personalizacji usług socjalnych, które muszą być opracowane i 

świadczone w sposób zintegrowany; często między odbiorcą usługi i usługodawcą istnieje 

osobista relacja; 

• przy definiowaniu i świadczeniu usługi trzeba uwzględniać różnorodność ich 

adresatów; 
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• usługi socjalne świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób należących do 

słabszych grup społeczeństwa charakteryzuje często asymetryczny stosunek między 

usługodawcami i beneficjentami, odmienny od relacji mających miejsce między dostawcą 

handlowym a konsumentem; 

• z uwagi na fakt, że usługi te często osadzone są w (lokalnych) tradycjach 

kulturowych, wybiera się rozwiązania dostosowane do szczególnych cech lokalnej sytuacji, 

gwarantujące bliskość między usługodawcą a użytkownikiem, zapewniając jednocześnie 

równy dostęp do usług na całym terytorium; 

• usługodawcy często potrzebują dużej autonomii, by zaspokoić różne i 

zmieniające się potrzeby socjalne; 

•  z reguły usługi te opierają się na zasadzie solidarności i w dużym stopniu są 

one uzależnione od publicznego finansowania, co zapewnia równy dostęp, niezależnie od 

stanu posiadania czy dochodów; 

• usługodawcy nienastawieni na zysk oraz pracownicy wolontariatu często 

odgrywają ważną rolę w świadczeniu usług socjalnych, wyrażając tym samym postawę 

obywatelską i przyczyniając się do integracji społecznej, spójności społecznej wspólnot 

lokalnych oraz do solidarności międzypokoleniowej. 

Jak podkreślono w Zielonej Księdze, usługi użyteczności publicznej, w tym usługi 

społeczne, przyczyniają się do osiągania celów Unii określonych w polityce Wspólnoty. 

Jednocześnie polityka Wspólnoty poprzez np. tworzenie określonych środków finansowych, 

przeznaczonych na ich realizację, w sposób znaczący przyczynia się do poprawy jakości, 

zakresu wyboru oraz wydajności wielu usług użyteczności publicznej. Jako kluczowe polityki 

wdrażania usług społecznych wymienia się: ekonomię społeczną, aktywizującą politykę 

integracji społecznej, politykę zatrudnienia i rynku pracy, politykę edukacyjną i zdrowotną.  

Rozwój usług społecznych jest konieczny z uwagi na fakt, że Unia Europejska i jej 

państwa członkowskie stają przed niezwykle istotnymi wyzwaniami społecznymi, które w 

najbliższej dekadzie mogę decydować o kształcie nowej umowy społecznej, zorientowanej na 

usługi, społeczności lokalne i na nową ekonomię społeczną, bazującą na neosolidarności 

społecznej (także w kontekście umowy międzypokoleniowej). Systemy polityk społecznych 

w poszczególnych państwach w wielu obszarach nie przystają do aktualnych wyzwań i do 

zmian cywilizacyjnych, kulturowych i w systemach pracy. Wyzwania społeczne, stojące 

przed Unią Europejską, takie jak: kwestia demograficzna i starzenie się społeczeństw 

europejskich w większości krajów Europy, problemy rynku pracy, edukacji i polityki 

zdrowotnej, brak zaufania i więzi społecznych w społecznościach lokalnych w wielu 
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państwach UE, kryzys rodziny i dzietności, stanowią współcześnie niezwykle istotne 

problemy socjalne. Wyzwaniem koniecznym do poradzenia sobie w najbliższym czasie w 

Europie jest ubóstwo i wykluczenie społeczne, które rozrosło się do zbyt dużych rozmiarów. 

Istniejący, aktualny wskaźnik ubóstwa relatywnego na obszarze UE wynosi 16% ogółu 

społeczeństwa, co oznacza, że około 80 mln osób żyjących na terenie UE zagrożonych jest 

wykluczeniem społecznym. Blisko 19 mln ubogich w UE to dzieci; około 8% wszystkich 

zatrudnionych we Wspólnocie to working poor, czyli biedni pracujący – są to osoby 

posiadające zatrudnienie, ale których dochody są bardzo niskie, nie wystarczające do 

normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Stanowi to wyzwanie dla wszystkich 

instytucji społecznych, zarówno tych publicznych jak i pozarządowych i prywatnych. 

Innym wyzwaniem UE jest edukacja ustawiczna i zawodowa, w ramach której należy 

dostosowywać kwalifikacje i umiejętności ludzi do bardzo szybko zmieniających się potrzeb 

cywilizacyjnych i gospodarczych. Blisko 80 mln obywateli UE ma podstawowe kwalifikacje, 

kiedy świat przedsiębiorstw i rynki pracy zmieniają się współcześnie coraz szybciej i 

wymagają nowych kompetencji, ale także bardziej elastycznych form i organizacji 

świadczenia pracy. Wyzwania te oznaczają zorientowanie się w polityce społecznej na zasadę 

subsydiarności (pomocniczości) i partycypacyjnego włączania obywateli w rozwiązywanie 

lokalnych problemów społecznych. W tym celu należy rozwijać rozwiązania bazujące m.in. 

na rozwiniętych usługach społecznych. 

Osobnym wyzwaniem UE jest kryzys finansowy i gospodarczy, który będzie wpływał 

na rosnącą ilość grup marginalizowanych i w konsekwencji na poszukiwanie alternatywnych 

modeli kreowania porządku gospodarczego. Dlatego rozwiązania w duchu ekonomii 

społecznej i aktywnej integracji (usługi reintegracji społeczno-zawodowej) [Grewiński, 

Rymsza (red.) 2011] powinny być upowszechniane z uwagi na włącznie w procesy 

aktywności i pracy osób, które z uwagi na kryzys będą zagrożone wykluczeniem społecznym 

i finansowym. Kryzys finansowy może zresztą skutkować poważnym kryzysem politycznym 

na płaszczyźnie europejskiej, co może długofalowo zagrozić w ogóle projektowi 

europejskiemu.  

Wydaje się, że aby sprostać wyzwaniom społecznym najbliższej dekady w Europie i w 

Polsce należy bardzo mocno koncentrować się z jednej strony na systemowych reformach i 

zmianach rozwiązań krajowej polityki społecznej (reforma pomocy społecznej i polityki 

rynku pracy, zorientowanie się na usługi społeczne, rozwój instytucji ekonomii społecznej, 

upowszechnianie pracy środowiskowej ze społecznościami lokalnymi, reforma edukacji, 

aktywna polityka rodzinna i opieka długoterminowa), bo to one głównie będą wpływać na 
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kształt i sytuację społeczną. Z drugiej strony należy bardzo mocno promować model 

zintegrowanych usług społecznych, które są w naszym kraju niezwykle rozproszone to znaczy 

występują w ramach różnych systemów i niestety często są niedostępne dla beneficjentów z 

uwagi na bariery instytucjonalne i biurokratyczne. Dla przykładu usługi aktywnej integracji, 

aktywnej polityki rynku pracy, ekonomii społecznej, pomocy społecznej i usługi edukacyjne, 

powinny być znacznie bardziej powiązane ze sobą w celu lepszego oddziaływania na 

potrzeby obywateli. Tymczasem systemy w których są realizowane te usługi w ogóle się 

nawzajem nie widzą, nie tylko w sensie wspólnych systemów informatycznych, ale także z 

powodu braku współpracy, partnerstwa, a niekiedy sprzecznych interesów biurokracji [por. 

wnioski końcowe w: Grewiński, Skrzypczak (red.) 2011].  

 

Dylematy rozwoju usług społecznych w Polsce w kontekście paradygmatu inwestycji 

społecznych 

 

Nie znamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie – czy model państwa inwestycyjnej polityki 

społecznej z rozwiniętymi usługami społecznymi może być realnym, przyszłościowym 

modelem realizacji polityki społecznej? Szczególnie w takim kraju jak Polska, gdzie mamy 

do czynienia z licznymi opóźnieniami wynikającymi z transformacji ustrojowej i niską 

świadomością społeczną wielu środowisk decydenckich i politycznych. Polska realizuje 

model kompensacyjny polityki społecznej oparty głównie na redystrybucji świadczeń 

finansowych a nie model inwestycyjny oparty o rozwinięte usługi. Z uwagi na fakt, że w 

Europie są kraje, które mają zrównoważone wydatki (nakłady/inwestycje) na usługi społeczne 

w stosunku do świadczeń i transferów pieniężnych, być może szansa na stworzenie takiego 

modelu byłaby także w Polsce, ale należałoby zapewne podjąć wiele wysiłku w zmianie 

świadomości i reorganizacji polityki społecznej. Być może na początku należałoby 

przygotować „Narodową Strategię Usług Społecznych”, która mogłaby wprowadzić głęboką 

reformę systemu pomocy i integracji społecznej i innych systemów polityki społecznej (rynku 

pracy, edukacji, zdrowia, opieki długoterminowej itd.) i która operacjonalizowałaby 

priorytety i działania w kierunku rozwoju inwestycyjnego modelu welfare state z bogatą 

ofertą różnych usług społecznych i socjalnych. Strategia taka poprzez krajowy budżet 

socjalny
3
 mogłaby równoważyć strategię redystrybucji dochodów w systemie zabezpieczenia 

społecznego ze strategią usługową. W budżecie socjalnym, który miałby charakter zadaniowy 

                                                           
3
 O konieczności stworzenia zadaniowego budżetu socjalnego pisaliśmy już ponad dekadę temu [zob. Auleytner, 

Grewiński 2003]. 
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można byłoby zintegrować wszystkie wydatki socjalne państwa z funduszami celowymi i 

składkowymi i ukazywać zarówno wydatki socjalne, ale także wpływy do budżetu z tzw. 

inwestycji społecznych. Aby takie rozwiązanie wprowadzić potrzeba byłoby tu wizji, 

determinacji i woli politycznej oraz rządomyślności władz centralnych, regionalnych i 

lokalnych (governmentality). Zupełnie inne musiałoby być ustawienie udostępniania usług 

przez sektor publiczny w kierunku pluralizacji dostawców i producentów usług (welfare 

pluralism) [Grewiński, Karwacki 2010]. Należałoby też zmienić rolę odbiorcy z petenta w 

kierunku współdecydującego i koproducenta usługi (zasada uno actu – produkcja usługi 

pokrywa się w tym samym czasie z jej konsumpcją) [Evers, Heinze, Olk (red.) 2011; 2013]. 

Wydaje się, że płynna i coraz mniej stabilna rzeczywistość społeczna, gdzie coraz 

bardziej chwiejne są tradycyjne struktury polityk publicznych będzie wymuszała rozwój 

usług, które będą buforem poczucia stabilności i jakości życia. Aby jednak systemy polityki 

społecznej były w większym stopniu oparte na usługach należałoby rozwiązać liczne inne 

problemy i dylematy, które w punktach przedstawiono poniżej: 

1. W Polsce istnieje problem nieadekwatnych do rzeczywistości i potrzeb 

społecznych systemów polityki społecznej. Zarówno system pomocy i integracji społecznej 

jak i system polityki rynku pracy już dawno instytucjonalnie i z punktu widzenia świadczeń i 

usług nie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne. Podobnie jest z systemem edukacji, 

systemem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, czy systemem opieki długoterminowej. W 

gruncie rzeczy systemy te są coraz mniej wydolne i w coraz mniejszym stopniu prowadzą do 

celów, do których zostały powołane. Dla przykładu ustawa o pomocy społecznej z 2004 r., 

która w bardzo ograniczony sposób promuje usługi społeczne w gruncie rzeczy nie 

odpowiada na wiele współczesnych wyzwań socjalnych i nowych kwestii społecznych – także 

w obszarze pracy socjalnej czy środowiskowej. Z kolei ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy wymienia katalog usług, ale gdybyśmy przyjrzeli się jakości i 

efektywności np. doradztwa zawodowego czy pośrednictwa pracy, to publiczne służby 

zatrudnienia są tu niezbyt skuteczne. Także usługi reintegracji społeczno-zawodowej dla osób 

niepełnosprawnych są w systemie PFRON-owskim nieskuteczne skoro nie wprowadzają 

odbiorców na otwarty rynek pracy. Nowe ustawodawstwo socjalne powinno zostać 

zaprojektowane tak, aby wprowadzić istotne zmiany w kierunku rozwoju usług socjalnych i 

personalnych, wyprzedzająco do problemów socjalnych (profilaktyka i prewencja a następnie 

interwencja), które będą się nasilać w najbliższej przyszłości. Polska nie realizuje założeń 

inwestycyjnej polityki społecznej, gdzie planowanie społeczne jest procesem długofalowym 
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pomyślanym na wiele lat do przodu, także pod przyszłe pokolenia. Dominuje doraźność i 

interwencja „tu i teraz”, zamiast polityki profilaktycznej i prewencyjnej.  

2. W Polsce brak jest wizji rozwoju usług społecznych, w tym bardziej 

rozwiniętych usług socjalnych, takich jak np. Home Care i Medical Center, Jeden Guzik, Złap 

Oddech, Behindertezuschussemassnahmen, opieka nocna, opieka w czasie urlopów itd. 

Niektóre innowacyjne rozwiązania testuje się w dużych miastach w Polsce, ale potrzeba tu 

mainstreamingu do centralnej polityki społecznej. Tymczasem przemiany demograficzne 

wymuszą w najbliższym czasie konieczność rozwijania usług dla najmłodszych i dla 

seniorów, przy coraz większym zapotrzebowaniu na różne usługi komercyjne przez rosnącą, 

pracującą klasę średnią w wieku aktywności zawodowej. Społeczne uznanie usług 

społecznych (szczególnie socjalnych) jest ciągle niewielkie – stąd też niska świadomość 

potrzeb w tym zakresie.  

3. Interaktywny charakter usług i podmiotowe traktowanie odbiorcy jako 

współproducenta usługi (empowerment), międzyludzka forma świadczenia pomocy i 

profesjonalizacja pracy, wymusza konieczność odpowiednich kwalifikacji i umiejętności od 

pracowników służb społecznych. W najbliższej przyszłości trzeba będzie przemyśleć 

holistycznie system edukowania służb społecznych w kierunku wiedzy na temat, 

programowania i planowania usług oraz zarządzania i koordynacji nimi jak i ich realizacji. 

Potrzeba będzie rozwijać programy edukacji przez praktykę (przez działanie), jak również 

metody wsparcia służb społecznych w postaci superwizji [zob. m.in.: Grewiński, Skrzypczak 

(red.) 2013; Grewiński, Reis-Jorge, Ferreira 2014], coachingu [Grewiński (red.) 2015], 

mentoringu [Grewiński (red.) 2012] czy tutoringu. Należałoby już teraz w programach 

kształcenia służb społecznych wyeksponować usługi społeczne, tak aby zaszczepiać w 

pracownikach socjalnych i innych służbach to podejście. 

4. Programowanie i projektowanie rozwoju usług społecznych powinno mieć 

charakter środowiskowy i lokalny, ze względu na bardzo duże różnice między dużymi 

aglomeracjami, miastami, miasteczkami i wsią, a także z uwagi na różne problemy, potrzeby i 

cechy kulturowe różnych regionów polskich. Istniałaby zatem konieczność mądrej i 

przemyślanej decentralizacji i demonopolizacji usług społecznych ze względu na nierówne 

samorządy i słabość sektora pozarządowego oraz nieufność do instytucji rynkowych. 

5. Aby usługi społeczne mogły być rozwijane przez podmioty polityki i pomocy 

społecznej należy przełamać liczne obawy związane z tym, że usługi są postrzegane przez 

niektórych jako narzędzie ekonomizacji i menedżeryzacji polityki społecznej. Niektórych 

ekspertów i praktyków, od zaakceptowania podejścia opartego na usługach, odstrasza to, że 
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usługi są zazwyczaj standaryzowane, wskaźnikowane i że istnieją wokół nich liczne 

sformalizowane procedury. Gubi się natomiast to co jest istotą relacji pomocniczej jak 

zaufanie, podmiotowe traktowanie odbiorcy, godne traktowanie. Ponadto zarzuca się usługom 

ich krótkotrwały charakter i doraźność i deficyt kompleksowego podejścia do odbiorcy. 

6. Zagrożeniem dla rozwoju usług społecznych, szczególnie ich integracji, jest to, że w 

Polsce brak jest dostatecznej koordynacji i współdziałania pomiędzy instytucjami i systemami 

polityki społecznej; współpraca i partnerstwo niejednokrotnie stało się procedurą do 

„odhaczenia” w dokumentach programowych lub pod środki unijne, a nie rzeczywistą 

platformą wymiany doświadczeń, idei, wspólnego realizowania polityki społecznej np. na 

szczeblu lokalnym. 

7. W Polsce w dalszym ciągu brak jest wiedzy i świadomości decydentów o kosztach 

zaniechań w dziedzinie rozwoju usług społecznych, a szerzej polityki społecznej. Nie 

występuje, tak jak ma to miejsce w Niemczech, krajowy socjalny budżet zadaniowy – gdzie 

ukazuje się zarówno wydatki na cele socjalne jak i wpływy z tych inwestycji – bo tak traktuje 

się te wydatki socjalne (szczególnie te dotyczące usług społecznych). Wprawdzie 

podejmowane są pilotażowe, innowacyjne projekty mierzenia zaniechań w polityce 

społecznej (np. projekt kalkulatora kosztów zaniechań społecznych w województwie 

mazowieckim – projekt Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) to jednak nie znamy 

jeszcze rezultatów tychże projektów [o innowacjach zob. Grewiński, Karwacki (red.) 2015].  

 W celu rozwoju usług społecznych i socjalnych w Polsce, które mogłyby wpłynąć na 

bardziej inwestycyjny model polityki społecznej aniżeli dotychczas, poniżej przedstawiono 

wybrane, subiektywne rekomendacje, które nasuwają się autorowi artykułu [por. z 

wnioskami: Grewiński, Krzyszkowski (red.) 2011]: 

1. Gminny system pomocy społecznej (w dużej części opieki) należałoby zastąpić 

gminnym systemem lokalnej polityki społecznej z wyraźnym podziałem na administrację 

pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz na zespół koordynujący i zarządzający 

usługami społecznymi. Administracja pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych pełniłaby 

funkcje wypłacania zasiłków i transferu innych świadczeń o charakterze finansowym i 

rzeczowym, natomiast zespół koordynujący i zarządzający usługami społecznymi powinien 

organizować cały proces planowania, delegowania i nadzorowania nad usługami 

społecznymi, produkowanymi i dostarczanymi przez różne sektory i instytucje (organizacje 

pozarządowe i wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej, także biznes odpowiedzialny 

społecznie). 
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2. Aby taki system zafunkcjonował potrzebne byłoby wprowadzenie głębokiej, 

holistycznej reformy, która obejmowałaby system pomocy społecznej wraz z polityką 

rodzinną, senioralną, opieką długoterminową i sanitarną, przeciwdziałaniem przemocy i 

uzależnieniom, polityką aktywizacji w ramach polityki rynku pracy, sektora ekonomii 

społecznej i aktywnej integracji. Musiałaby być tu wola i siła przebicia politycznego 

decydentów z MPiPS, co wydaje się niezwykle trudne, biorąc pod uwagę doświadczenia z 

ostatniej dekady. System taki wymuszałby jednak integrację usług poprzez większą 

konwergencję instytucjonalną i służb działających obecnie w ramach rozproszonych 

systemów co mogłoby skutkować lepszym dostosowaniem oferty usług do rzeczywistych 

potrzeb odbiorców interwencji.  

3. Stymulowanie rozwoju usług społecznych może przynieść tysiące nowych 

miejsc pracy, głównie dla kobiet i osób młodych z wykształceniem humanistycznym i 

społecznym. Z uwagi na fakt, że w Polsce potrzebujemy – z jednej strony – rozwoju wysokiej 

jakości usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, sanitarnych, towarzyszenia, wsparcia, pomocy 

w domu; z drugiej strony potrzebujemy rozwijania usług reintegracji społecznej i zawodowej 

które pozwolą na integrację z rynkiem pracy, to usługi społeczne i socjalne mogą być kołem 

zamachowym dla rozwoju gospodarki społecznej (i miejsc pracy w zawodach społecznych). 

Mogłoby się to stać strategicznym kierunkiem stymulowania rozwoju miejsc pracy społecznie 

użytecznych w kontekście kryzysu demograficznego, gospodarczego i rodziny.   

4. Koniecznością byłoby skatalogowanie i przyjęcie prawnych definicji usług 

użyteczności publicznej, społecznych, socjalnych i osobistych. Usługi, które są w literaturze 

przedmiotu najczęściej definiowane jako te niematerialne świadczenia, które są adresowane 

bezpośrednio do osób lub gospodarstw domowych, nie posiadają w Polsce konkretnych 

odniesień prawnych, w związku z tym każdy rozumie przez nie różne formy interwencji.  

5. Postępujące urynkowienie usług społecznych (np. wdrażana aktualnie reforma 

polityki rynku pracy i pomocy społecznej) oraz indywidualizacja potrzeb w obszarze klasy 

średniej i wyższej będzie wpływało na tworzenie się rynku usług konsumenckich, a nawet 

usług ekskluzywnych, dlatego też sektor publiczny powinien zabezpieczać tzw. usługi 

podstawowe. Potrzeba zatem stworzenia katalogu usług społecznych i socjalnych, które mają 

charakter odpłatny lub współpłatny przez samych odbiorców.  

6. Zdyskontowanie rezultatów projektów systemowych POKL w zakresie pomocy i 

integracji społecznej poprzez dokładną analizę produktów i ich potencjalnej implementacji do 

głównego nurtu polityki społecznej (centralnej i regionalnej) jest konieczne w kontekście 

rozwoju usług społecznych. Zaniechanie wykorzystania rezultatów projektów systemowych 
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byłoby wielką stratą, zarówno finansową jak i czasową, tym bardziej że wiele projektów 

dotyczyło standaryzacji usług i ich jakości.  

7. Pod dyskusję należałoby poddać formę i głębokość standaryzacji usług 

świadczonych przez pomoc społeczną. Z literatury przedmiotu wiemy, że usługi społeczne i 

socjalne, szczególnie te personalne rzadko kiedy dają się wystandaryzować [Evers, Heinze, 

Olk (red.) 2011]. Raczej można standaryzować otoczenie instytucjonalne samej usługi i 

infrastrukturę wokół usług, aniżeli same usługi. Dlatego powinno się raczej modelować usługi 

niż je standaryzować.  

8. Należałoby przemyśleć uwolnienie zawodu pracownika socjalnego i stworzenia 

Agencji Pracy Socjalnej, co mogłoby skutkować większą elastycznością i konkurencyjnością 

zawodową tej służby społecznej. Oderwanie pracowników socjalnych od OPS, czy PCPR – 

ów czy innych podmiotów publicznych mogłoby pozytywnie wpłynąć na międzysektorowe 

przemieszczanie się pracowników socjalnych i rozwój różnych form tej pracy np. pracy 

środowiskowej czy z rodziną.  

9. Rozwój usług społecznych mogłoby przyspieszyć wprowadzenie bonów 

opiekuńczych (dla osoby starszej lub niepełnosprawnej na zakup usług środowiskowych lub 

w instytucji całodobowego wsparcia), rozwój pracy socjalnej (działania pracownika 

socjalnego, asystenta rodziny), postawienie na usługi środowiskowe (grupy samopomocowe, 

dzienne formy aktywizujące, dzienne formy opiekuńcze), pomoc nieformalna (sąsiedzka, 

krewni).  

10. Z uwagi na deficyt środków publicznych, usługi społeczne powinny bazować na 

modelu finance mix, czyli mieszanych formach współfinansowania. Aby taki system mógł 

zadziałać potrzeba jest montażu finansowego środków pochodzących z budżetu państwa lub 

funduszy celowych, środków samorządowych i prywatnych. Wymaga to jednak dobrej 

organizacji i współpracy wszystkich interesariuszy.  

 

Zakończenie 

 

Nie ma sposobu aby inwestycyjna polityka społeczna jako rozwiązanie modelowe 

mogłaby się rozwijać bez silnego oparcia o rozwinięte usługi społeczne i socjalne. Mamy w 

Polsce w tym zakresie wiele do nadrobienia. Aktualny okres programowania funduszy 

unijnych 2014-2020 będzie sprzyjał z pewnością inwestycjom w rozwój usług socjalnych, 

dlatego instytucje społeczne powinny tutaj przemyśleć racjonalne projekty dające efekty 

mnożnikowe i wartość dodaną. Trzeba poszerzać świadomość decydentów w tym obszarze i 
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kreować dobre rozwiązania, które będzie można implementować do głównego nurtu polityki 

lokalnej, regionalnej czy krajowej. Środowisko naukowe powinno zmierzyć się intelektualnie 

z licznymi dylematami związanymi z kształtowaniem się nowego paradygmatu inwestycyjnej 

polityki społecznej opartej na usługach społecznych.  
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